
τόνος 

ΒΑΣΙΛΈΕΈΤΙΩΝ Τ.| 



- 

}' 
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ἦι ΕΝ 

" Ω ' 

ι. ΚΑΙ ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ πιρεσθύτερος προδεδηχὼς ἡμέραις, χαὶ περιέβαλλον αὐτὸν ἱματίοις, 
3. ἀρὶ οὐχ ἐϑερμαίνετο. Καὶ εἶπον οἱ πταῖδες αὐτϑ, Ζητησάτωσαν τῷ βασιλεῖ παρϑένον γεάγιδα, 

᾿ αι δ χαὶ παραςήσεται τῷ βασιλεῖ, χαὶ ἔςαι αὐτὸν νάλπεσα, χαὶ χοιμημήσεται μετ᾽ αὐτῶ, χαὶ ϑερ- 

10 3. ον ὃ χύριός μου ὁ βασιλεύς. Καὶ ἐζήτησαν γεάνιδα χαλὴν ἐχ παντὸς ὁρίου Ἴσραηλ' 

4. χαὶ εἴν τὴν ἈΘΙσαΣ τὴν Σωμανίτιν, καὶ ἤνεγκαν αὐτὴν «ὺς τὸν βασιλέαχβ. Καὶ ἢ γεᾶνις 

χαλὴ ἕως σφόδρα" χαὶ ἦν ϑάλπεσα τὸν βασιλέα, καὶ ἐλειτόργει αὐτῷ" χαὶ ὁ βασιλεὺς ἐχ ἔγνω 
δ. δεν. Καὶ ᾿Αδωνίας υἱὸς ᾿Αγγὶϑ ἐπήρετο, λέγων, Ἔγῶ βασιλεύσω" χαὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἄρ- 

.6. ματα χαὶ ἱππεῖς, χαὶ πεντήκοντα ἄνδρας παρατρέχειν ἔμπροσϑεν αὐτῇ, Καὶ οὐκ ἀπεχώλυσεν 

. ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΓΧ.} ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ. (δ. τ:οβ. Οοπιρὶ. καὶ εὐρέϑη Ἐρίρμδη.]. εἶτ. τὴν ᾿Αξι,σὰγ] Αδισακ 44. 
Νῖο. ᾿Αδισὼγ} Αδοσα (ἢς ἱπῖ2) 11. Αδισα (φἀάϊι. ἰπ ἥπε κ δ δἷ. τη. εἰ δ 

1. Καὶ ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ] και Δαυιδ ὁ βασιλευς 24)η.ἹἩ Καὶ ὥς οοηβαπίετ.) ςς. Αδίσακ (ἔς ἱπῆτα 64, 70, 745 92, τοῦ, 120, 134» 
ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ---ἰματίοις] καὶ ἔγήρασε Δαξὶ δ, καὶ ἔσκεπον αὐτὸ 144, 436, 242. ΑἸά. Απη. τ. Ατπν. ΕΔ.) ςό, 246. ΒαΩ!. Μ. τοπι. ἢ. 
ἱματίοις Ἐρίρμδη. ἱ. γ68. 11. 2ς. Δαυιδ] 93. πρεσξύτ.] πρεσξυΐης Ρ. 520. Ἐρίρμδη. 1. οἷ. Αδεισακ (ᾶς ροίξεα) 82, 93. Αδισαακ (ἢς 
σφοδρα 19. 445 52, 70. 82, 94,93» τού, τοϑ, 120, 123») 1347) 1449), 216, ἰπ|τ2} τοβ. (αἴ. Νίς. ᾿Αξισὼν (ἄς ροῖεα) Θεοῖς. ᾿Αδισαξ δἷαν. 
443. Οοπηρὶ. (δῖ. Νίο. ἦν τρεσδυτης σφοδρα γ4. τρεισξυτης τι2Ζ:. Οἰὐἶξορ. τὴν Σωμανίτιν] ἡ Συναμῖτις Ἐρίρμαπ. '. γό8. ἡ Σαναμῖ- 
γηράσας Αττη. τ. Απη. Εά. ργαεπηῖτ:. ἦν Οεογρ. 8ῖαν. Μοίᾳ. ἦν γη- τις ἰάεπχ, ἢ]. "26. Σωμανίτιν] Σεμανιτιν 44) γ0, 71) 74) φαφὶ.- 

 ρᾶσας ϑῖαν. Οἴἶτοξ. τοροδεδηκὼς} ργαεπηῖίτ, καὶ Αππη. σ᾿. τη. (120, 121) 134, 243. Οαϊ. Νὶο. Οεογρ. δ[αν. ἂς πῆ.) 246. Σι-᾿ 
᾿ Ἑὰ. ϑίαν. Οὗτος.  ῴπροδεδηκὼς ἡμέραις} ηχὼν εἰς ἡμέρας 19, 82,93, μαρειτιν ς6,246. Σωμανείτην 82,93. Σεμανιτὴν τού, 1ς8, 242. 

1οϑ.ι ἡμέραις} ῥγρπητῖ. ἐν 4.4, 70, 745 τού, 120, 123, 134) 144) (544. 24ς. ἢς ἰπδ8.) Σεναμίτιν͵ Οομρρὶ. ἤνεγκαν] εἰσαγεσιν 
“36, 242. (οτρ!. (τ. Νίς. Ἐ αὐτῷ ΟΘεογς. 8[αν. Οἤτορ. περι- 10, 82, 93» 108. (οπιρὶ. ηγαάγον 123. Ἀπ. 1. πῃ. Ἐά. οἡνεγκεν 

Ἢ ἐραλλον] περιεδαλον 44,93» τού, 542. (αι. Νίο. “αὐτὸν ἱματίοι)7 242. τροσήγαγον ϑῖἷαν. ἤνεγκαν αὐτὴν] ἠνέχϑη Ἐρίρπηα. 1. εἶτ, 
,» ἐγιματίοις (ῃς) αὐτὸν 545. - πολλοῖς δῖαν. Οἷἶτοσ. -ἔ ἰάθη ἰπῖεσ. τυρὸς τὸν βασιλέα] τῳ βασίλει 82, 93, τοβ. Οοτηρί. Ερίρμδη. 1. εἷξ, 
Ἔ τὰς ἀπο δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐκ] εκ 93. ἐϑερμαίνετο!] εϑερμάνετο" ΙΝ... Καὶ ἡ νεᾶνις ὅζο. «ἀ ὅπ. ςοη,.} καὶ συνεκοιμῶτο αὐτῷ, καὶ 

Ἢ 242. ἾΣ ᾿ς συνέϑαλπεν αὐτόν" καὶ οὐκ ἔγνω αὐτὴν Δαβδὶδ' Ερίρηδη. 1. 26. ἡ 
--- 11. Καὶ εἶπον] καὶ επαν 74. τού, 120, 123) 1349) 144, 242. Αἴεχ. νεᾶνις] ἡ παῖς το, 82,93, τιο8. παῖς Οοπιρὶ. ρῥτασυνῖτε, ἦν (ρτοὸ τοτὲ) 

δ μ᾽, (αι. Νὶς. α καὶ Ὀοιορὶ. -Ἑ αὐτῷ Ἐρίρμδη. 1. ηὅβ.ι οἱ παῖδε: Απτ. τ..Δπη. Εά. Οεοτρ. 8|.ν. .- καλὴ] καλλη (δὰ ὑπὺπὶ Δ 
αὐτὰ} - αὐτῳ 82, τοϑ. ΟΟπρ]. οἱ παιδὲς αὐτῶ 247. Ζητησά-] Ρυπέαὲ εἢ ποιδίιη).)} 242. ἕως σφόδρα] τὼ εἰδὲε σφοδρα τ9, 44, ᾿“΄ 
τωσαν]) λαξετωσαν 19, 82,93» 108. ζῇ .... τῶσαν ροΐξ ζη ἀὐε8 Ἰἰΐετα. 2, 70, 745. 82) 98.9.93» τού, τοϑ,.126, 123) 134) 1445) 236, 545. 
(υπὶ εγαίξ 242. ζητηϑήτω ἘρΙρΆΔΩ. 1. οἰϊ. ζπτήσωμεν ϑίαν. Οἴτορ. Οομρὶ. ΑΙά. δι. Νίς. 5αν. α εως 24ς. Απῃ. 1. Ασπ). Ἐά, καὶ 

᾿ Ζητησάτωσαν--νεάνιδα] ζητηϑήτω ταρϑένος καλὴ Ἐρίρμαῃ. 11. 26.. ἦν. ϑάλπεσα τὸν βασιλέα] α Βαῆ!. Μ. 1. εἰ. ἦν ϑαλπεσα τὸν 
τῷ βασιλεῖ 191 ργαεπηῖττ, τῳ κυρίῳ ἡμῶν ΧΙ, 44, 53, ς ς, τό, 64,70, βασιλέα] ἔϑαλπεν αὐτὸν Ἐρίρῃδη. ἱ. )γ68β. ϑαλπεσα] εαἰρίαείξης 
71) γ4γ) 02, τού, 110, 120, 121, 123») 134) 1445) τεϑ, 236, 242, 2423, 8 υτ. Βαι-Ηεῦτ. ϑαλπεσα τὸν βασιλέα) τω βασιλες συγκοιτος 109, 
244. 24ς, 246,47. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. (δῖ. ΝΊς. Αγ) 1. Αστη. Ἐά.) 82, τοβΒ. τω βασιλεῖ συνκοιτος 93. τὸν βασιλεα ϑαλπεσα 447.. 
Οεοτρ. δίδν. Ῥγαρηϊί. τω χυριῶ 19. τῷ βασιλ. τπαρϑίν. νεάν.}. Αἰεχ. τῶ βασιλεῖ ϑάλπεσα ΟΟμρ,. καὶ ἐλειτέργει αὐτῷ] καὶ 

Ἢ τῷ κυρίῳ τῷ βασιλεῖ νεανιδα νη δέοι 84. ἔς, οὔπι νεᾶνιν ΡΙῸ νεανιδα,. συνεκοιμᾶτο αὐτῷ Ερίρβδη. Ἰ. )68.ἨὨ αὐτῷ] τῷ βασιλεῖ Β46]. Μ. Ι. 
ΠῚ οϑ,1οθ., ταρϑένον ν νεάνιδα νεᾶνιν τάρϑενον 19. (ΟΠΙΡΙ. παρϑέ- εἷς. - καὶ ὁ ὁ βασιλεὺς] ὁ ὃ δ βασιλεὺς Θύοτς. ϑιαν. καὶ ὁ βασι- 

γος ἘΡΙΡδη. ,. γ68. μίαν παρϑένον Ατιῃ. τ. Αττη. Εά. καὶ παρα-. λεὺς δία. δὰ ἤη. οοη}.} καὶ οὐκ ἔγνω αὐτὴν Δαξιδ Ἐρίμμαῃ. ἱ.. )68. 
σήτεται---μετ᾽ αὐτῇ} και τταραςήσεται ἔναντι τε βασιλεὼς παι κατοι- Νν. Καὶ ᾿Αϑωνίας] καὶ μετὰ τοῦτο ᾿Αδονία ϑῖαν. Οἶτορ. ᾿Αϑω- 
κησεται ἐν τῶ κολπὼ ἀντι 10, 82. ἔς, ηἰ καΐακχεισεται, ᾿ιοϑ. καὶ νίας) Ορνεια 84. (93. ἔς ἰητ.}) Ορνια τοϑ. ᾿Αϑωνία (ἢς μο[ξε8) 

πιαραρησεται ἐναντίον. τε βασιλέως και καϊακεισεται ἐν τῶ χολπω αυτό Ἀπ. τ. Ασπι. Ἐὰ. υἱὸς ᾿ΑΥΎ9] υἱος Δαυιδ 10, 82, 93. 108, 1ς8. 
93. καὶ παραρήσεται- Ἰσραήλ ἰπ ςοπι. [54.] α οὔὐπὶ ἱπιεπηοά,. ᾿ΑὙγ)9] Αγίηϑ' (ἂς ἰηΐῖτα) 7γο. Αγίμϑ' (ς υδῖψμε) 121. Αγιϑ (ᾶς ..κ... ᾿ 
Ἐρὶρβδη. 1. γ68. 1ἱ. 26. ταραήσεται] παραρήσαται 342. τῷ ἰπ88) 247. ᾿ΑὙῚ ΑΙεχ. (Αττη. Ἐά. ὅς ροῆελ.) ᾿Αχὶϑ Απῃ. :.Ἅ 

βασιλεῖ} ενωπιον τοὺ βασιλέως 247. ἔναντι τῇ βασιλίως Οοπιρ. ᾿Αχὶπ Θεογρ. ᾿Ασγὶϑ (ἔς ἰπίτΆ) δῖαν. Οὗτορ. ἐπήρετο] εἐπειραῖο 
Ῥγαστηϊτξ. ἐνώπιον ΑΙεχ. ἔςαι αὐτὸν ϑαάλπεσα] ἔςαι ϑάλπειν Απη. ᾿.. 10, 108, 243, 244. ἐπῆρτο 44, 70, 74» ιού; 120, 134» 436, 447. σι 

λα Ἄπῃ. Ἑὰ. ϑάλπεσα] ϑερμαίνεσα δῖαν. καὶ κοιμηϑήσεται] Οοπιρὶ. (δι. Νίς. ἐνρυ τίν (β6) 82. ἐπείρετο 119. εχηρᾶτο 1 8. 

ἌΝ κᾶν δι καὶ κατακείσεται Οὐπιρ. μετ᾽ αὐτῇ] ἐν τῶ κόλπω αὐ' ἐγήρετο (Ης) 24ς.. λέγων] λέγει Αττη. 1. Απη. , Ἐά. ἵλεγε Οεογρ.᾿ 

- τσ ολ᾽ τὰ ΟομΡὶ. ϑερμανϑήσεται] ϑερασϑησέϊαι δᾳς. ᾿ϑερμανεῖ δίαν. Ἐγὼ βασιλεύσω] κι ἐγω Οαῖ. Νίς. ἑαυτῷ] αὐτῷ ΑΙά, ἜΝ ς ἢ 

"ἂν λοι ὁ κύριός μου] ο κυριος ἡμῶν (11. πιᾶγρ.) ΧΙ, 44) 52) ςς)» αρμα 719) 236. (αἵ. Νὶς. ἱππεῖς} ἱππις 242. πεντήχοντα ]) πεν- 

:“52 τῆς, 64, 70, 715 74) 92, τοῦ, 1109, 120, 121) 123» 134) 236, 42,243, τικονϊα 242. ἄνδρας} ἄνδρας ξιφότας (ᾶς 'π Αἰεὶ Οοἰϊαι.) Αττη. 1. 

2440 24ς, 446, 247. Οοπιρὶ. ΑἸΙά. ΑἸεχ. (ας. Νῖς, στη. Εάἀ. 8ῖϊαν. Ασῃ. Βά. τοαρατρέχειν) ταρατρέχοντας Αἰεχ. οὗ τοαρέτρεχον 

Μοίᾳ. κα τῷ, 82, 93» 198. ὁ κύριός μου ὁ άμω, τὸν κύριν Οεος. παρατρέχειν ἔμπροσϑεν αὐτῷ} προτρέχοντας αὐτὼ «19. 

ἀν» 

ἡμῶν τὸν βασιλέα ϑ8ῖαν. Οἴορ. τροτρεχόντας αὐτὰ 82, 93» 1οβ, 143. (οπιρὶ- οὗ ἐπορεύοντο ἐνώπιον 
Π]. νεάνιδα] παιδα 10, 82, 93» 1ο8. Οοπρὶ. -Ἐ μίαν Απῃ. 1. αὐτῷ ϑ8ιαν. Οἴτορ. τε 5 προρεύεσϑαι ἐ ἐνώπιον αὐτῷ ϑῖαν. Μοίᾳ. 

ἌἍελῃ. Ἑά. ἐκ , παντὸς ὁρίε] ἐ ἐν παντὶ ὃ Ἰδρίῳ (οπιρί. ϑίαν. Οὔἴτος. ΥΙ. οὐκ ἀπεχώλυσεν) οὐ κατεκχωλυσεν 71. οὐκ απεχολυσεν 242. 

᾿ ἐκ πάντων τῶν ὁρίων Ατπ). 1. Ατη. Εά. ἐχ ταντὸν ὁρίου Ἰσραήλ] οὐχ εχωλυσεν 344. αἀπεκώλυσεν αὐτὸν] ἐπετίμησεν αὐτὼ 10, 82, 

εν τσαντι Ἰσβαηλ 105 82,93) 108. χα! ὶ εὗρον] καὶ ευρισκᾶσι 82,93, 108. ΟὈμπιρὶ. ἐπετειμησεν αὐτῶ 93. ἀπεχώλυεν αὐτὸν ΑΙεχ. εἐϑδὲ- 

οι. 1]. σοὺ 

ΠΣ 

--......... .. - - --« -- 
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τ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

ΚΕΦ. 

αὐτὸν ὃ πατὴρ αὐτῇ ἐδέποτε, λέγων, Διατί σὺ ἐποίησας : χαΐ γε αὐτὸς ὡραῖος τῇ ὄψει σφόδρα. 

χαὶ αὐτὸν ἔτεχεν ὀπίσω ᾿Αξεσσαλώμ. Καὶ ἐγένοντο οἱ λόγοι αὐτῷ μετὰ ᾿Ιωὰξ τῷ υἱξ Σαρεΐας, συ, 

καὶ μετὰ ᾿Αξιάϑαρ τῷ ἱερέως, χαὶ ἐξοήϑεν ὀπίσω ᾿Αδωνίου. Καὶ Σαδὼκ ὁ ἱερεὺς, καὶ Βαναίας 8, 

υἱὸς Ἰωδαὲ, καὶ Νάϑαν ὁ προφήτης, χαὶ Σεμεῖ, χαὶ Ῥησὶ, χαὶ υἱοὶ δυνατοὶ τ Δαυὶδ οὐχ ἧσαν 
Ζ΄ 

ὄχίσω ᾿Αδωνίου.. 
Νν 9 .» Χά »ν . ρΦ “ὃ 

Καὶ ἐθυσίασεν ᾿Αδωνίας πορόξατα χαὶ μόσχες χαὶ ἄρνας μετὰ αἰϑῆ τῇ Ζωε. 
ρο “2 ᾽ ἉᾺ 9 ἡ Ψ 9. -- - ᾿ 

λεϑὶ, ὃς ἦν ἐχόμενα τῆς Ῥωγήλ' χαὶ ἐχάλεσε πάντας τῆς ἀδελφὰς αὐτϑ, χαὶ πάντας τὲς ἁδρὰς 
δε 4 χονΣ ος δ Ζ΄ Ὁ  κἱΝ Η 

Ἰόδα παῖδας τ βασιλέως, Καὶ Νάϑαν τὸν προφήτην, χαὶ Βαναίΐαν, καὶ τὸς δυνατὰς, χαὶ τὸν 

Σαλωμὼν ἀδελφὸν αὐτῷ οὐχ ἐχάλεσε. Καὶ εἶπε Νάϑαν «πρὸς Βηρσαξεὲ μητέρα Σαλωμὼν, λέ. 
3 ’ ο 2 3 Ν Ν ε ,ὔ ς » Ν 2, » 

γων, Οὐκ ἤκεσας ὅτι ἐδασίλευσεν ᾿Αδωνίας υἱὸς ᾿Αγγὶν, καὶ ὁ χύριος ἡμῶν Δαυὶδ οὐχ ἔγνω. 
μ᾽ ΡΞ Ν 2 Ψ μ᾿ Ν Ἶ ’ Ὺ΄-ς Ν ων »Ὃ 

Καὶ νῦν δεῦρο, συμξβλεύσω σοι δὴ συμξελίαν, χαὶ ἐξελξ τὴν Ψυχήν σε, χαὶ τὴν ψυχὴν τῷ υἱξ 

«- 

ποτε] τωποτε 10, 82, 93, 1οϑ. Οὐπιρ!. αϑέπωτε 242. ἡ Ἀπ. τὸ 
Ἄγηι. Εά. λέγων] εἰπὼν 10. 82, 93, τοβ. (Οογηρί. καὶ ὅτι ἔλεγε 

Απτη. 1. Αγηγ. Εά, Διατί σὺ] τι οτι 19, 82, 93, 1ο8. (Πρ). ἐνατι 
συ 243, 244. Διατί σὺ ἐποίησας] διατί τῶτο ἐποίησας Αἴτη. -1. 
Απῇ. Εά. Οεογρ. ἢς, πἰῇ σὺ ἐποίησας ϑ'αν. Μοΐ. διατί τᾶτο σὺ ὅτω 
ςιεῖς. 8ϊαν. Οἶτορ. ἐποίησας} -Ἐ τατὸ ΧΙ. πεποιηκᾶς δτὼως 19, 

82) 93. 1ο8. (π}0}, ῥζξ τἶττ, τετο 110, 121) 243, 244. ΑἸά. καί 

γε αὐτὸς} καὶ τος 82, 93, τοϑ. (οπηρ. καί γε αὐτὸς ὡραῖος] κα- 
λὸν 19. καὶ αὐτὸς ἦν ὡραῖος Απη. 1. Ατπι. Εά. ΟΘεοζρ. δίαν. ὡ- 

βαῖος] καλος 82, 93, τοϑ. ΟΟΙρΡΙ. ὡραῖος τῇ ὄψει] τῇ οψει ὡραιος 
44- τῇ ὄψει] Βαθεῖ ἴπ ομιαγαέξ. πγίποτε Α]θχ. σφόδρα] αὶ Αταϊ. 1. 
Ἀπ. Ἑά. καὶ αὐτὸν] καὶ τξτον 10, 82) 93. ΟΟΠΊΡΙ. ἔτεκεν]. 
ἐγέννησε 82, 935 τοΒ. (οτηρί. ὀπίσω ᾿Αδεσσαλώμ!] μετα τὸν Αξεσ- 
σάλωμ, 19» 82, 939 108. Ορῃηρί. ᾿Αξεσσαλώμ) Αδεσαλωμ, 144) 
242. ᾿ ὌΝ 

ΨΙΙ. Καὶ ἐγένοντο] και ἦσαν 10, 82, 93) τοϑ. στρ, οἱ λό- 
γοι ἀὐτξ!} αἱ βωλαὶ 8[αν. τῷ υἱ8} αὶ τῷ 93.) 108. Οοπιρὶ. - Σα- 

βείας] Σαρεια 445 71), 74,93» τοϑ» 121; 123») 144) 242, 247. (πρὶ. 
(ἕι. Νῖς. Σαρεὲ (δεψζαεμήε) Αττὰ. τ. Απη, Ἑά. τὰ ἱερέως] τα αρ- 

ἀχιέρεως 71) 158. χκαὶ ἐβοήϑεν] καὶ Θεογρ. ἐξδοήϑαν ὀπίσω, 
᾿Αδωνίου] αγτελαμίδανοντο αὐτὰ 19, 82, 93» 198. ὀπίσω ᾿Αδωνίον]. 

τῷ ̓ Αδονίᾳ Αἰτη. τ. Αἰτο, ΕἘ4, ᾿Αϑωνίου] Ιδώνιε 24. . ᾿ 
ΙΠ. α Τος. σραν. ([ρρίδίυγ ἰμὰ πιᾶγρ, αὶ ϑοτίρίοτε 1δῆπο ἔς: 
ὅσάοο σμέεν;  ακεν ο5 εἰ Βαπαίαι βδμς ζαίασε. εἰ Ναίαη 2᾽οράε!α. εἰ .84-- 

πιεῖ. (εγοιἠἑ εἰ εγέιάϊ. ἐδ ὁπῖπς τοῦ ἐχεγείνμς ποα ἐπαπὶ σμπα Αἴφαπίά.). 
τού. ᾿Καὶ Σαδῷχ] Σαδὲκ δὲ (εογρ, ᾿ Σαδὼκ δὲ 8ῖαγ.. . Σαδωκ] 

Σαδωχ (βς 1ηἴτ4) 19, 1.8. Σαῦδεκς (ῇς ροίξεα 82, ιοϑ.) 93. Βα». 
ναίας}] Βαγεας 24. (242. ΟΟΠΊΡΙ. ἧς ρρῆεα) Ἰωδαὲ] Ιωαξ' ιτο.. 
(1ο8. ροίξεα. Ιωχδ.) Ἰωδδαε 7γ4ᾳ. Ιωχδ (ἔς ροῆεδ), 82, 93... Αδωε. 
242. Ἰωιαδὰ (ῆς ἰπῆα) (οταρὶ. ᾿ἸΙωιαδαὲ (θς ἱπῆ.4) ΑΙεκ. Ἰαωιαδὲ. 
Απη, 1. Ἰωϊδὲ Ατηχ. ΕΔ, ᾿ἸΙονάϑαν. 8|ν. Οὔἶτορ. «Σεμεὶ] Σα- 
μειας το. Σεμεει 70, στ, 144) 242. Αἰεχ., Σαμαιας 88; Ὁ3, τοϑ.; 
καὶ Ῥῃησὶ] και Ῥηϊ 52) 74γ 92) 120, 134) 144) 236, 242. (αι. Νὶς.. 
Ἄχῃ). 1. χαὶ Ῥησει 45) τι9. ΑΙά. καὶ Ῥη.ἵ (βο; τωράϊα Ἰϊτοσα. 
εἴδί8) 121. χαὶ Ῥιεὶι. 24). καὶ Ῥεὶ ΑἸ. Εὐ, καὶ Ῥισὰ ΟΘεοζρ.. 
81:4ν. - καὶ Ῥησὶ, καὶ υἱοὶ δυνατοὶ} και οἱ ετερο! αὐταιοντες. δυνατοι 
10. κᾶἂὶ οἱ ἐταιρο! αὐτοῦ ὁ, ὁντες ϑυνατοι 82, τοβ. ΟοιΩρί. ῆς,. 
ὨΪΠ ἐτεροι, 93: καὶ υἱοὶ ϑυνατοὶ] καὶ οι δυνμἧοι ς2. κα και. 2ής." 
τὸ Δαυὶδ] τω Δαυιδ 19; 859) 93. 1ο8. ΟὐπΡ!. ἐκ ἦσαν] αὐκοίσαν. 
(Ώς) 5242. ὀπίσω ᾿Αδωνίου]. μετα Ορνιά 19, τοϑ. μετα Δρνειῶ 82.. 
μετὰ Ὀρνεια 93. μετὰ ᾿Αδωνίκ. Οοπιρὶ. μετὰ τῇ ᾿Αδωνά ΟΘεοτρ. 

ΙΧ. ἰϑυσίασεν] εϑυσεν το, 85, 93, 1οϑ, 443. Οοπρὶ. ᾿Αδωνίας]. 
Αδωνειε 11. Ορνιᾶς 19, το. Ομρνια (ῆς νεῖ. 11.) 82. -πρόδατα]. 
Ρταπγι. βοας καὶ το, 84, 93, τοΒ. -Ἐ καὶ βοας τοό.. ρτεημεῖ. καὶ 
Οοπρ. καὶ μόσχους] και΄βυας 247. Οοπιρὶ. ΑΙεκ. καὶ μόσ- 
χους καὶ ἄρνας] λ 9, 82, 93, 1Ἰο8, βοας μοσχες 44. -Ἐ παρᾶ τον 
λιϑὸον κό, 246. καὶ ἄρνα.), 245. μετὰ αἰϑ5] παρᾶ τον λιϑὸν 
ΧΙ, 19, 44) 53, ςς, 64, 70, 71) 74) 92) 93, τού, 1ο8, 120, τῶι, 123; 
134) 1447) 1.8, 4216, 242, 243) 244).247. (οὨρ]. ΑΙά, ΑἸεχ, (δῖ, 
Νὶίς. μετα εϑὴ τό, 246. τσερι τὸν λιϑον.82. κι 24ς: αρεα ἰαρίάδηα 
ὅγι. Βατ- Ηεδγ, ἔμπροσθεν ττέτρας Απτῃ. τ. Οεοτρ. παρὰ τῇ πέτρα 
Ἀπη, Ἐά4. δ᾽ϊλν. τῷ Ζωελεϑὶ] τον Ζωελεϑ. ΧΙ, 44, 52, 70, 74, 92, 
1ού, 120, 121) 1345) 144,18, 436, 243, 244) 247. ΟὈΠΌΡΙ. ΑΙἀ. (δῖ. 
Νῖίς. τὸν Σελλαϑ' το. τῷ Ζωελεϑ (ς6,. πηργρ, Ζελεϑ.) 64, το, 246. 
ΑΙεχ. τὸν ἐν Σελααϑ' 82. τὸν ἐν Σελλαϑ' 93, τιοϑ. Ζωελεϑ 123. τὸν 
Ζωολεϑ 242. Ατπη. 1. αϑ4ς. Ζοολὲϑ Αγπι. :. Ζοολὲδ Αγη. Ἑά, 
Ζωλεπιὲ εογρ. τῇ Ζωελεϑὶ ὃς ἣν ἐχομένα] τὸν ζωελεϑόσην (ἢς) 
ἐχομῖνα γι. ὃς ἣν] ὡς ἦν54ς. ὃς ἦν ἐχομένα] ὡς ἦν ἔχομενος 
ΧΙ. τὸν ἐχόμενον 19, 93) 1ο8. (τρί. ος. ἦν ἐχόμενος 44) 70, 74) 

΄ 

92, τού, 120, 121, 123, 134) 144,.242, 247. ΑΔ. Οδξ, ΝΊς. τον εχο- 
μενα 82... ὦ (ἢς) ἥν ἐχόμενος 236. ὃς ἦν ἐχόμενα τῆς Ῥωγήλ]) ὃς 
ἐςὶν ἐγγὺς ἐν τῇ γῇ Ῥωγήλ Ατγη. 1. Ατηι. Ἐά. ὅς ἣν ἐχόμενα γῆς 
Ῥῳγίλ ὥξεογρ.. ἣ ἐγγὺς τῷ κύματι τῆς τογῆϊς Ῥογήλ ϑ8ιαν. Οἴἶτορ. 
ἢ ἣν ἐγγὺς τῇ πηγὴ Ῥωγήλ δἷαν. Μοίᾳ. φιὶ ἐγαὶ υἱεῖπες ζόπεὶ Καρεὶ 
νυ. τῆς Ῥωγήλ] τῆς γης Ῥωγηλ ΧΙ." τῆς τοῖς (ἢς) τὰ Ῥω- 
γὴλ τρ. τῆς πηγης Ρωγὴλ 44), ς ὅν, κό, 64... 7ο, 21) 745) 92, τού, 
110) 120, 121) 123») 134) [445 243,) 2449) 247. ΑἸά, ΑἸεχ. τῆς τη- 
Ὑη:. τὰ Ῥωγὴλ 82, 93, τιβ.. ΟΟπΠΡ]. τῆς πυλῆς Ῥωγηλ 536. 542. 
(καῖ. Νῖς. τῆς πιγῆς (4ο) Ῥωγήλ 24ς. ,οπίεμι Κορεὶ ϑγγυ. Βαν. 

Ἡξεῦτ. τδφυ 
ξῤ, 71, 93, τΌ8, 121, 243, 244, 247. Οὐρὶ. Αἰά. ΑἸεχ: Ἀπῆςε. 
Ατπι. Εά. δῖαν. - καὶ υἱὰς τῷ βασιλέως Οεογρ. σᾶντας τὲς 
ἀδελφὰς αὐτῷ, καὶ τσάντας] ἔπε παντας μίτομις 11. 
δ. δὰ θπ. ςοη).} καὶ τοὺς υιους τῇ βασιλεως τσαντας τοὺς αἄρες ἴωδα 
παῖδας τὰ βασιλέως Χ]. ροιὶς ροΐξ Βαναιαν ἰῃ σοπι. ίεᾳ. τό, “46. 
τρὺς υἱμους. τῇ βασιλέως, καὶ πάντας τὰς ἀνδρας Ικδα, τοὺς ταιδὰς 
Δαυιδ ταῦ βασιλέως 824. κα 247. τὲς ἀδρὲς] τοὺς ἀνδρας το, 44. 
93. 1ού, 108, 244, 24ς. Οοπιρί. ΑἸεχ. Αὐτη; χ. Απη, ἘΔ. Ὅθοτρ, 
8ιαν, -Ἐ υἱὸς ΑἰΙά.. Ἰ1.δὰ] Ισδακίων «46. παῖδας τῷ βασιλέως] 
τοὺς πφαιδας 'Δαυιὰ τε βασιλέως 19, τοϑ. Οὐμπρὶ. τους. σαῖδας Δ 

ΟΣ, Καὶ Ναϑαν]. Ναθαν: δὲ. (ἢς; ᾿ειιέπΕ 1 ρη6). Οδοῖσ. ϑῖαν. 
Ναϑαν} ργαυι. τὸν 11, ΧΙ, 64, 70, γ4ν 82,93; 119, 150, 121.) 144, 
144, 1ς8, 236, 244, 244,.24ς.,.247]. ΑἸοχ. τὸν τοροφήτην] αὶ 10, 
70, 82, 93, τοΒ. Βαναίαν] τον Βανεαν 19, τοϑ. (οπιρὶ. ργαπιῖε.. 
τον 82, 93, 18. τὸν Βανεὰ Οεογρ. δῖαν. καὶ τὲς δυνατὰς] , καὶ 
τοῦ: καὶ τυάᾶντας τὰς δυνατὰς δῖαν. Οἴἶγος. εξ σεδωβα; φεοίγμε Ψαΐρ. 
τὸν Σαλωμὼν] τον Σαλομωνται 19. Σολομῶν 44. "τὸν Σαλομὼν (ἢς. 
Ῥοίξεα) γο, 123. Οαῖ, Νία. τον “Σολομωνταὰ.85, 93, τοβ. Οομηρὶ. 
λιτὸν 2486. τὸν Σολομὼν 442... Σολομῶντα ΑΙά, τὸν. Σαλωμῶντα. 
ΑΙεχ. ' τὰν, Σαλωμὼν ὠδελφὸν] Σολομῶν τον αδελφον 71, τοό. ἔς, 
ἡ Σαλωμὼν, 247. ἀδελφὸν αὖτ} κα το, 85, 93, τοβ. ῬΓΘοπτ. 
τρν 44. τὸν ἀδελφὸν αὐτὰ ΑἸοχ.- ὦν: 

ΧΙ. Καὶ εἶπε] καὶ ἡλϑε, 19, 82, 93. 1οϑ. ᾿ 
φήτης. Αγ. Εα, 
Βρησαδεὲ (ἔς ροῖελ) ΑΙεχ. Σαλωμὼν] Σολομὼν (ἢς ἰῃῇ.4) 44, στον 
ΑἸΔ4. Σαλομωὼκ (ἔς, ροίξε8):γ7γο. . Σολομωντος (ἢ ἴῃ) 93, τοϑ, 242. " 
Οὐοπιρὶ.- Σολομὸν (βο ἴπῆ4) δῖαν. Οἴτοβ. λόγων] καὶ ειπὲν 86, 
93» τοϑ. Οὐχ ἤκεσας 7 κα ἐχ ΧΙ, 44, 70; 74, 92; τοῦ, ἰ2ο, 121, 123» 
1347) 144) 236,..42. Οδε. ΝΊς. 81αν. Οὗτογ. -Ἐ τῶτο θοῦ. ἔἐδὰ- 
σίλευσεν] βεδασιλευκεν 82, 93. 1ο8. Οοπρ,. ᾿Αϑωνίας] Ορνιας᾿ 
(ᾶς νες. 1.3.) 10..ὄ Ορνια (ῆο ροῆε8): τοϑι υἱὸς ᾿ΑΨΥῚΘ] ργϑτηβε, 
ὁ 242. . ᾿ΑγγῚ5] Εγίεισϑ το. Αγίειϑ' 93, τοβ; ττο. “Δαυιδ Γειϑε΄ 
158. ᾿Αχὶδ᾿ Ατην. 1. ᾿᾿Αγὶπ Θϑογῃ. καὶ ὁ κύριός ἡμῶν] α ὃ 18. 
τ ὁ βασιλεὺς Ατπχ. ἘΔ. α καὶ 8ῖαν. Οἶτοσ. Δαυὶδ] α 44. ρτω- 
τηῖτι. βασιλεὺς ᾿πῖες ὭποοΒ ΑἸεχ, 

ΧΗ. Καὶ νῦν δεῦρο] νῦν οὖν ϑίαν. Μοίᾳ. 
93» 108. δεῦρο] ἰδου 19. δευρω 442. δὲυρο δὴ 447. ἐχϑὲ 
Αγαι. 1. ἄπ, Ἑά. Οεοσρ. ὀ συμξελεύσω) συμξουλενω 10. Ἀγ2-" 
τηΐεῖ, καὶ (εογς. συμβελεύσω σοι δὴ] δώσῳ σοι Αττῃ. 1. Ατη.᾿ 
Εὰ. δὴ συμβουλίαν] κα δὴ ΧΙ, 44, 64, 70, 74, 84, 94, τού, 110, 
121, 1347 144) 236, 242, 247. Οομαρὶ. ΑἸά. (αι. Νῖς. ϑούς. ϑίαν. 
συμβουλείαν 19.ἁ καὶ ἐξελξ] ὁπὼς σώσεις το, 82. οπως σωσὴς 93» 
1οβ. (οπιρὶ. ' 
24ς. τῷ υἱξ σε Σαλωμών] Σολομῶντος τὰ υἱξ σε το.) Ὁ3. Οὐπερὶ, 
Σολομὼν ΤῈ νιξ σξ 82. Σολωμώντος τῷ υἱξ σε. τ08. Σαλωμών} 
Σολομωντος» (ΟΥΤ. Π1. ζςς. Σολωμωντος) 342. 

Ναϑυα»ν] ὁ τρο- 

ἫΝ διορῖνον δ δὰ, 

πάντας τὰς ἀδελφὲς αὐτὲ] -Ἑ τας υἱες τε βασιλεως 19, 

καὶ Φάντας Ν ᾿ ΦΙΝ 

᾿ 

- 

τὰ 

κα 
ει 

φῦ ἘΜ ἀὐερονίκὰ ᾿ γ: τῷ υἱὰ σου] ργῷπυϊί. καὶ 44. κα τὰ 74. τωνιὼ σα φῦ 

. Βηρσαϑεὶ) Ἐηρσαξεαι (υὲ Πιρτα) 93. Οὐοπιρὶ. .0.ν’-τ’ὶ 

ΓᾺ 



18.190. μου. Καὶ γῦν ἰδὰ ᾿Αδωνίας ἐξασίλευσε, καὶ σὺ τὐοε, βου βασιλὲυ᾽ οὐχ ἔγνως. 

17. 

20. 

21. 

δΗ 

" 

. 

. 144.) 242) 243. 

((Ε, 2Ἐεξ. αἱ, 3. χἱ, 24.) 

τὰ σοὺ ΧΙ. λιτῷ 44) 70, 74) 1347 1447 158, 236, 242) 244. 
Νᾷᾳ 

ΒΑΣΙΛΈΙΩΝ Γ 
ες 

σΒ Σαλωμών. Δεῦρο. εἴσελϑε «πρὸς τὸν βασιλέα Δαυὶδ, χαὶ ἐρεῖς φρὸς αὐτὸν; " λέγασα, οὐχὲ 
αὺ χύριε μ8 βασιλεῦ ὦ ἡμροσας τῆ δόλη σἂ, λέγων, Ὅτι ὁ υἱός σε Σδιλωμῶν βασιλεύσει μ μετ᾽ ἐμὲ, 

χαὶ αὐτὸς χαϑιεῖται ἐπὶ «τῷ. ϑρόνου, μδ; χαὶ τί ὅτι ἐξασίλευσεν ᾿Αδωνίας ; Καὶ ἰδὲ ἔτι λαλέσης 
σε έχεϊ μετὰ τᾷ βασιλέωρ,» χαὶ ἐγώ. εἰσελεύσομαι ὀπίσω 500: χαὶ πληρώσω τὰς λόγες σα. Καὶ σὺ τ 

εἰσηλσε Βηρσαδεὲ ε μὴ τ τὸν βασιλέα εἰς τὸ ταμεῖον" καὶ ὁ βασιλεὺς πρεσδύτης σφόδρα: χαὶ 
. ᾿Αδισὰγ ἡ. Σωμανγῖτις ἦν λδτεξγοσο ἤῳ. βασιλεῖ. Καὶ ἔκυψε Βηρσαβεέ, χαὶ προσεχύνησε τῷ 
βασιλεῖ: χαὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, τί ἐςὶ σοΐ;: Ἢ δὲ εἶπε, Κύριε, σὺ ὥμοσας 7) Κυρίῳ τῷ Θεῷ σϑ 

τῇ δάλη σα, λέγων, “Ὅτι ὁ υἱός σὰ Σαλωμὼν βασιλεύσει μετ᾽ ἐμὲ, καὶ χαϑήσεται ἐπὶ τῇ ϑρόνε 

Καὶ ἐϑυσίασε 

μόσχους καὶ ἄρνας χαὶ μὰ νῆα εἰς πλῆνϑος, χαὶ ἐκάλεσε πάντας τὲς υἱὸς τοῦ βασιλέως, καὶ 

ἐχάλεσε.. 

᾿Αδιάϑαρ τὸν ἱερξα, χαὶ ᾿Ιωὰξ τὸν ἄρχοντα τῆς δυνάμεωρ". χαὶ τὸν Σαλωμὼν τὸν δξλόν σου οὐχ 
Καὶ σὺ χύριέ μὲ βασιλεῦ, οἱ ὀφϑαλμοὶ παντὸς ᾿Ισραὴλ “πρὸς σέ' ἀπάγϊειλαι αὐτοῖς 

τίς χαϑήσεται ἐπὶ τῇ ϑρόνου τ χυρίου με τῇ βασιλέως μετ᾽ αὐτόν. Καὶ ἔςαι ὡς ἂν χοιμηϑῆ 
«ε ΄ ΄ ε Ν Ν ιν ΄’ ϑν Ἄ Ψ]) 3 ᾿ς Ν Ἁ ε ε᾿ ε ᾿ 

ὃ χύριός μξ ὁ βασιλεὺς μετα. τῶγ ππατέρων αὐτᾶ, χαὶ ἔσομαι ἐγὼ χαὶ “Σαλωμὼν ὃ υἱός μ8 αμαρ- 
- 

ΧΠΙ. Δεῦρο} Ῥγϑγαἶτῖ. καὶ 8, 93. Ργαπιῖί, ἀλλα τοβ. ἔρχου 
Θεοιρ. εἴσελθε} ρῥγαπηίετ, καὶ Ασπν. Εἀ. αεογς. δῖαν. Οἴἶτορ. 
πρὸς τὸν βασιλέα) εἰς τον βασιλεα ςς. Δανὶδ] κα τς, 247. 
ἐρεῖς τορὸς αὐτὸν) λαλήσεις μετ᾽ αὐτὰς Αἰτὰ. τ. ἄπ. ἕὰ. λέγεσα] 
λα 82, 93. τοϑ. Οομῦρ!. καὶ λέξεις Αγ. τ. Αὐπι. Ἐά. σὺ κύριέ 
μου] α μου 93, τιοϑ. κυριε μοὺ σὺ 44ς. 

Κυριε τε Θεξ 82, 93») 108. -᾿ ἐνώπιον Κυρίξ τῇ Θεῖ δῖαν. Οἰἶΐτορ. 
λέγων] καῖα Κυριε τὰ Θει το. 
υἱος σοὺ ΧΙ, 82, 93, τού, τοβ, 249. (πρὶ. ΑἸά. ἤς; οὐπι. μου ρτὸ 
σου, 44. Σαλωμὼν ὁ νιος σου ςς, 64, 121, 134) 144. 24ς. ΑἸεχ: 

Σαλομωὼν ονιος μὸν γο. 6, ΠΗ. σου, 745 110, 123, χ36. (λέ. Νῖς- 

Σαλωμὼν ο νιος μ 24). ββασιλεύσει] Ῥγρεπηῖεῖ. αὗτος 93; τοϑ: 
καϑιῖται) καϑησέαι-92. κωϑίσεται (οπιρ]. ᾿ ἐπὶ τῇ ϑόνε] τς 
Οοαιρὶ. καὶ τί ὅτι] α ὁτε τού... τῷ 242. ᾿καὶ τῶτο τί ἐςιν ὅσι 

Ἄτην. τ. Ἄσῃ, Εά. ἔς, ἤπε καὶ; δῖαν: Οἶτορ. τί. ἐφὶν ὅτι Οεοτε: 
ἐξασίλευσεν] βεδαόδιλευκεν 10, 84; 93; τοϑ. Οὐ ᾿Αϑδωνίας] Θρὰ 
γείῶ 82. ᾿Αδωνὰ (ἔς ᾿4} 'Θεοτν. ᾿Αϑωνία (ῆς ροῖε2) δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΙΝ. Καὶ ἰδὲ} αὶ 93. Ὁ ἔτι λαλέσης σου] ὁπηνίκα σὺ λαλήσεις 

Ἄση. Ἐὰ. ἄς, εδίφιο σὺ; Αγπι. τ. ἔςαν λαλόσης σου ϑῖαν. Οὔῖορ. 

λαλόσης σε} ΤΥ. ΧΙ, 44, 70, 93») τὸ6, τοϑ, τῶ τ; 15. 4,134, 144) 236; 
445, 24ς. Οομρὶ. ΑἸά. Α]οχ. (δῦ. Νίο. σου λαλεντος τς8: ἐκεῖ] 
α 148, 24ς. ϑ8ῖδν. Οἶτορ.. καὶ ἐγὼ] α καὶ Ατπι. τ. Ασῃν. Ἐἀὶ 
εἰσελεύσομαι] ελευσομιαι: 4450. 5 ὀπίσω σου] κὶ σου 11, 44. ας», 6, 
γ1, 74) τού, 110) 1219) 194) τςβ, 246, 247. μετα σε 19, 82, 93) 

τοϑ. Οοιαρὶ. “αὶ Ἀπ. 1. Αστν, Εά. - τὲς λόγες 45] 'τὸν' ̓λην δοῦ 
ϑῖίαν. Οἰἶγορ."- 
ΟΧΨ. βασιλέα εἰς ΓΝ α 92." 
ὃ2. Οοιηρ!.᾿ 

“εἰς τὸ" ὁ ταμεῖον εἰς τὸν χοιτωνῶ 10, 

εις, τὸ ταμίειον 44. 70, 74, τού, ττῦ, 121; 123, 134) 
εἰς τὸν κοιτῶνα (Πς} τοᾶ, ταμεῖον] κοιτωνα 93. 

“πρεσδύτης σφύῤρα ] ὙΉΡΟΥΘΡ ὅν πὴ σους α΄ 8ϊδν: : ὍΡτΟξ: ᾿ς, δα Ὁ 
", Ἄπη. τ. Απῃ. ἘἙά. -᾿ καὶ Ἄξιραν! καὶ ᾿Αξδισαὰκ Οοπιρί: 

καὶ: ̓ Αδισὰγ ἅτε. δὰ ἤη. οοηι,}] α 44. ἡ Σωμανῖτις] γυνὴ Συμάνι: 

τὴς, 148... - Σωμανῖνίς ΒΕ Σαμανιτις (υἱ; ἰρτα, ς ἃ, 20.) 144, 242: 
Αἰξχ. Σεναμιτις (ς ς. ἐοτ. δ 8]. πη. υἱ π᾿ Ἐ4.} Οοὐπηρξ: “Σεναμειτις 
6. 'Σεμανιτης ({ὰ-1εἰπράνδ.τού.᾿ Σομνίτις Αττι. τ. Αταν ἘΔ4. ἦν 
λειτεῤγῆσα] ἡ ἢ λριτεργεσα 1. χὴν ΧΕ, 93») τοϑ, 158, 447. ὉΟπιρὶ. 
Αἰεχ. ἦν εἰς λαταργίαν Ατπι. 1. Αττι. ΕἘά. τῷ βασιλέῖ] ἀντῳ. 247. 

ΧΥῚ, Καὶ ἔκυψε], καὶ Ασαι. 1. Ατπι. Ἐά. Καὶ ἔκυψε---τῷ 
βασιλεῖ). αὶ θυιαι ἰβιοιτοά, 245.. - Βηρσαδεὶ] κ᾽ 44. Βηρσαβιὰ ϑίαν: 

καὶ ὄποῦ Ἔ αὐτὴ 93»᾽ 109 Ὁουρὶ: 

λ'καὶ Θοοιρ. 
ΟΧΥΨῚΙ. Ἡ δὲ εἶπε) καὶ εἰπε βνερλδιαί 82; 93. δὶ Ῥο ἴπὸ 

[ειτααλ εταῖ᾿ και εκυψε Βηρσαθεε αυτω, [εὰ ροῖῖεᾶ εταῆιπι), τού, καὶ 
πὸ 247. καὶ αὐτὴ “λέγει Αττι. τ. Αἰτῃ. Ἑά. κι Κύριε κυρίε μου 

᾿ς Ιβασιλευ ΧΙ, 44) ζ2, ξ,» τό, 64) 70, 71) 74) 82, 92, τού, τῖρ, 120, 
λν 121) 123) 1349 144) 1ς8, 436, 243, 245) 246.) 247. Οοπιρῖ. ΑΙά, 

ΑἸεχ. (δῖ. Νίς. Αππη. 1. Ασῃ. Ἑά. Οεογξ. δίαν: κυριε βασιλεὺ 93; 
24... κύριέ μου ὁ ὁ βασιλεῦ (Πς}:244.- ἐν Κυρίῳ) ἐν τω Κυριω 24ς. 
ἐν Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου} α Κυριῳ Π. καΐα τὸυ Ἰυριου σου του Θεοῦ 19, 
τοϑ. ἔς, αδίχιε σου, 82. καῖα Κυριοὺυ τοῦ Θεου 93. τρὸ Κυρία τά 
Θεΐξ σου Θοοτξ. ἐνώπιον Κυρίου τῇ Θεῖξ σου 5:1ν. τῷ Θεῷ σου] 

τῇ 

τῇ ϑάλη σου] -- κατα 

ὁ υἱός σου Σαλωμὼν} Σολομὼν ο 

δάλη σου] αὶ το, 93» 108. 

24ς.. λέγων] κα ϑίαν. Οἰγοῤ. ὃ υἱός σου Σαλωμὼν] Σαλωμὼν 9 
τῇ δάλῃ σου, λέγων] λεγωῶν τὴ δουλή σου, 

Ἐπ. ΣΙ 

ὡς. 

- λέγον 

υιος σου ΧΪ, 121, 134) 144) 148, 24ς. Αἰεχ. ἤο» πἰῇ Σόλόμων, 19, (},. 
44, 83, τού, τοϑ, 242. (οπηρὶ. ἔς, πἰῇ Σαλομῶων, 70, 143, 416. (Αἴ. 

Νῖς. “ὥς, π΄ Σολωμῶν, 82. Σαλωμὼν ὁ νιος μου 247. ᾿ βασιλεύ- 
σε} ργδτοϊῖ. αὐτὸς το, 82, 93» 108. βασιλευση 24ς. μετ᾽ ἐμὲ] 

μετ᾽ ἐμοῦ 24ς. καὶ καϑήσεται] καὶ αυτος καϑησεται ΧΙ, ςό, γ1, 
82, 93. τοῦ; 144) 1:8, 242, 24{. 246, 247. (οιηρί. ΑἸεχ. Ατπι. σ. 
Απη. Εά, σεοῦς. δίαν. καὶ αὐτὸς καϑιειται 44) 70, 74γ 925 τοῦ, 
120, 123. 134, 236. ΑΙά. (Αι. Νίο. καὶ αὐτὸς καϑισεται τῶ; 244: 
καϑήσεται] χαϑιειτὰι 64. τῇ ϑρόνου βου] του ϑρονου σου 44γ τού. 
α τὰ 246. Οοπιρὶ. 

ΧΗΣ. Καὶ νῦν ἰδὲ} ἤπε νῦν Αττῆ. τ. πη. Ἐδ. ᾿Αϑωνίας] 
Ορνια 19: Ὄρνεια (ῆς μοι) ᾽82. ᾿ ᾿ἐδάσίλευδε βεδασιλενκεν 

τοῦ 92; 93» τοϑ. “Οοπιρὶ. βασιλεύει 5ῖν.. καὶ σὺ] λὴν σὺ 

Θεοτρ. - σὺ δὲ Νὰ ΜΟΙ κύριέ βου] α βου 93: τοβ., 
Ἀεῦ 7: ὁ : 
ΧΙΣ: - Καὶ ᾿Ἰϑυσίωσεῖ χαι εϑύσε το, 82, 935) 1το8. Οοπιρί.᾿ 

εϑυσιαϑὰν 24ς. ᾿μόσχας--εἰς τολῆϑος] τροζάῖα και θ εὐ το εἰς 
ὥληϑὸς το. κἂὶ ἄρνας] 82, 93, 108. εἰς λῆϑος} ποολλὼ 
Απῃ. τ᾿ πῃ. Ἐά. Οοτς. κεἰς δίαν. Οἷἶτοσ. καὶ ῥιάλεφε] Ὁ Και 
ἐκαλεζᾶν 4ς-:. καὶ ἸωὰῚ κα ὶ ὈὰΔδ ϑίαν. Οὗτοσ. τὸν ἄρχοῦ- 
ἀρ}. τοῦ 44) Ἰοόλ “- “τὸν ἄρχοντα τῆς ϑυνάμεὼς] τον αρχιςρατηγονῦ 
τον ὃ, 93: 108. Οοτρι. τὸν ἄρχοντα τῶν δυνατῶν δῖαν. ΟΥ̓σρ. 

καὶ τὸν Σαλωμὼν 7" σον 247. ΟΟΠΊΡΪ. καὶ τὸν Σαλωμὼν ὅτῷ. δὰ 
ἔῃ. ςοπ].} καὶ 19, 82) 93» ιοϑ. Σαλωμὼν] Σολομωνα 71. Σολο- 
μῶντα “(ἔς πα) ̓ΑΙά, τὸν δέλόν σου} τὸν υἱὸν σου (απάτρ. Ὁ αἵ; 

ἴὯ.) τς οὐκ ἐκάλεσε] Ὡς ἐκώλεσαν 54. 
΄ ΧΧ. Καὶ σὺ κύριέ μου βασιλεῦ] καὶ εἰ δια τε κυριι μου τὰ βασι- 
λέως γεγονε Το" πράγμα τοῦτο 82, 93, τοΒ. σὺ κύριε] α σὺ Ατηι. τ. 
Ατῃ. ΕἘά. σὺ κύριέ μου βασιλεῦ] δία τὸυ κυριε μου του βασιλεως 
γιγονε το σραγμῶ τοῦτο τ9.-. βασιλεῦ] βασιλέυς (ἔς νετ. 24.) 74. 
οἱ ὀφϑαλμοὶ] Ῥγαη τ. οτι 19) 8), 93) 108. ““αντὸς Ἰσραὴλ] 

ὕσαντος τοὺ λαον᾿ 19, 82; 93.» 108. ὡρὸς σἕ «α τε ὅγτ. Βατ-Ἡεδτ, 
ἐν σοὶ εἰσὶν Αττη. τ. Ατη. Ἑά. Ἔ ἀναζητέσιν ϑῖαν. Οἷς. ἐπ: 

ἄγ[ειλαι] απαγίειλε 19, 342. ἀπαγγεῖλαι 64, 70, 715 119) 144. 
σαι. Νῖςο. ἵνα ὠπαγγθλης ϑϊαν. χαϑήσεται] χαϑισεται 19, 70, 
(144. ἐχ' ξοστ. τη. τες.) 242. καϑιειται 74. ἐπὶ τοῦ ϑρόνου] ἐπι 
ϑθονον 10. τοῦ 44. ΟΟπρ!. τὸ βασιλέως] ΡΓαΠΉΪτ. καὶ ϑ[αν. 
Οἴτορ: μετ ἢ αὐτόν} α 8ϊᾶν. Οἰἶΐορ. ᾿ 

ΧΧΊ. Καὶ ἔςαι] κα ἐγαι 244. ὡς ἄν) οταν 247. ὡς ἄν κοι- 
μ᾽9}] ἐν τῶ κϑιμηϑηναι το, 84, 93») 1ο8. Οοπιρὶ.. ὁ κύριός μου ὁ 
βασιλεὺς} τον χυριον μα τὸν βασιλεα 19. 82, 93» 1ο8. (οπιρ. πα- 
γίῤων᾽ αὐτ8} τρατέρων αὐτῷ ΑΙοχ. καὶ ἔσομαι] α και 44. Ασῃηῖ. 1. 

Ατης. ΕἘά. χαι ἐσομεϑα 82, 93, τοβ. Οοτηρ. Θεοτρ. καὶ ἐσόμεϑον 
ϑίδν. Οἴἶτορ. ἐγὼ] καὶ ἐγὼ 93, τού, 1:8. καὶ Σαλωμὼν} 
α Σαλωμὼν 124. Σαλωμὼν ὃ υἱός μου] ο νιος μου ο Σαλωμὼν ΧΙ. 
ῆς, ΠἰΠ ο Σολομῶν, 44) τού, 242. 

Νίκ. ὅ νιος μου Σαλωμὼν 144, 158, 244, 247. ΑΙεκ. ὃ νιος μοῦ 
Σαλὼμ, 24ς. ἁμαρτωλοί] ἡμαρτηκοτες 10, 82, 93, 108, 1ς8, 

ἀμαρτολοὶ 236, 24ξ. 
Οἴἶτος. 

ἀνὰ 

ὃ νιος μον Σαλομῶων 70, 2 36. (αἴ, 

αἴτιοι Ατπ. 1. Ατα. Εὰ. ὁμαρτωλώ ὉῸΥς 

79: 
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ΚΕΦ.Ὶ, 

τωλοί. Καὶ ἰδοὺ ἔτι αὐτῆς λάλέσης μέτὰ τῇ βασιλέως, χαὶ Νάϑαν ὃ προφήτης ἦλθε. Καὶ 22,25, 

ἀνηγγέλη τῷ βασιλεῖ, ᾿Ιδὰ Νάθαν ὁ προφήτης" χαὶ εἰσῆλθε χατὰ πρόσωπον τϑ βασιλέως, χαὶ 

τ δ χυνὴδε τῷ βασιλεῖ κατὰ τυρόσωπον αὐτϑ ἐπὶ τὴν γὴν. Καὶ εἶπεν Νάϑαν,. Κύριέ μὲ βα- 24. 
σιλεῦ σὺ εἶπας, ᾿Αδωνίας βασιλεύσει ὀπίσω βου, χαὶ αὐτὸς χαϑήσεται ἐπὶ τῷ ϑεὐγοὺ μδ; Ὅτι 25. 

χατέξη σήμερον, χαὶ ἐσυσίασε μόσχους χαὶ ἄρνας χαὶ πρόδατα εἰς σλῆνος, καὶ ἐχάλεσε σόν- 

τας τὲς υἱὲς τ βασιλέως, καὶ τὸς ἄρχοντας, τῆς δυνάμεως, καὶ ᾿Αδιάϑαρ τὸν ἱερέα" χαὶ ἰδά εἰ- 

σιν ἐσθίοντες χαὶ πίνοντες ἐνώπιον αὐτϑ, χαὶ εἶπαν, Ζήτω ὁ βασιλεὺς ᾿Αδωγίας. Καὶ ἐμὲ αύ-. 

τὸν τὸν δθλόν σου, χαὶ Σαδὼκ τὸν ἱερέα, χαὶ Βαναίαν υἱὸν Ἰωδαὲ, χαὶ Σαλωμὼν τὸν δδλόν σὰ ἐχ 

ἐχάλεσεν.. Εἰ διὰ τῇ χυρίου με τῇ βασιλέως γέγονε τὸ ῥήμα τᾶτο, χαὶ οὐχ ἐγνώρισας τῷ δόλῳ 2). 
σου τίς χαϑήσεται ἐπὶ τὸν ϑρόνον τῇ κυρίου μα τῇ βασιλέως μετ᾽ αὐτόν; Καὶ ἀπελρίϑη ὁ βα- 58. 

σιλεὺς Δαυὶδ, χαὶ εἶπε, Καλέσατέ μοι τὴν Βηρσαβεξ' χαὶ εἰσῆλθεν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ 
ἕςη ἐνώπιον αὐτ. Καὶ ὥμοσεν ὁ βασιλεὺς, χαὶ εἶπε, Ζῇ Κύριος ὃς ἐλυτρώσατο τὴν Ψυχήν μϑ 29. ΕΝ 

ἐκ πάσης ϑλίψεως, Ὅτι χαϑὼς ὦ ὥμοσάᾶ σοι ἐν Κυρίῳ Θεῷ Ἰσραὴλ, λέγων, ̓ Ὅτι Σαλωμὼν ὁ υἱός πν 

σου βασιλεύσει μετ᾽ ἐμὲ, χαὶ αὐτὸς χαϑήσεται ἐπὶ τῷ ϑρόνου μὲ ἄντ᾽ ἐμδ, ὅτι ὅτω ποιήσω τῆ 
ε “ , Ἂν νι» νΝ “΄ 5. Ν ἱρὰ Ν ΄ »“, Ἷ: 
ἡμέρᾳ ταύτη. Καὶ ἔχυψε Βηρσαξεὲ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ Ὡτροσεχύγησε τῷ βασιλεῖ, 31. 

καὶ εἶπε, Ζήτω ὁ χύριός μου ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ εἰς τὸν αἰωγα. 

ΧΧΊ]. Καὶ ἰδὲ] καὶ ἐγίνετο 85ϊαν. Οἶτορ. Καὶ ἰδὰ---λαλέ- 
σης] καὶ ὁπηνίκα αὐτὴ ἐλάλες Αγ). τ. Ατὰ. ΕΑ. ἔτι] ροπῖς ροῖ 

λαλδσης 82, 1τοϑ. Οοπρὶ. κ.93 ἔτη ([0) 144. μετὰ τῷ βασι- 
λέως κα γ1:. Οεοτρ. χαὶ Ναϑαν) α καὶ Αἴπ. ι. Αστι. Ἑά. 

ἦλ)ε]} εἰσηλϑὲν ΧΙ, το. 44, 70, 74) 92) 1ού, 1οϑ8, 119.) 121) 134) 144) 
236, 242. ΟΟομΡΙ. ΑἸά. (αἱ. Νὶς. 

ΧΧΠῚ, ἀνηγγέλη] ἀπηγίειλαν το, 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. ἀνηγ- 
γειλαν 64, 143. ΑἸά, Οφογς. δῖαν. ἀπηγίελη 24ς. 
Ἢ λεγοντῶν ΧΙ, ςό, 71) 24ς, 246, 247. ΑΙά, ΑΙεχ. : λεγονῇες 82, 

93, 1οΒ. Οοπιρὶ. δίαν. -᾿ λέγεσι ΑἸ. τ.. Αγ. Ἐά. - καὶ ἔλε- 
γον Οεογς. Ἰδὲ] λεγοῦῖες τιΉ. εἰσῆλθε] 1 Ναϑαν 84, 93. 
Οοπρὶ. ᾿ κατὰ ὲ πρόσωπον ἦι" 1 ενωπιον 82, 93, 108. Οοπιρὶ. κατὰ 
τὸ τρόσωπον ΑΙεκ. ἕῤπροσϑεν Απῃ. τ. Απτη. ἘΔ. τῇ βασιλίως] 
-Ἔ Ναϑαν ὁ προφήτης Αὔβδη, ἰ,. 475: καὶ προσεκύνησε ὅζο. 54. ἤπ. 
ςοπὶ.] καὶ προσεκύνησεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γὴν Αἴμδη. 1. οἴ, προσεκύ- 
νησε--Κύριέ μον ἰπ. οοπι. [64.} προσεκυνησεν αυτῳ καὶ οιπε Κυρε μου 
44-. τῷ ᾧ βασιλεῖ 2.1. 21. -Ἐ Δαυιδ 82, 93; ᾿οϑ. ᾿ κατὰ πρόσ- 
ὠπὸν 2 Ἵ “πι πρόσωπον 82, τοϑ, 143. Οοπρρὶ. τρόσωπον αὐτῷ} 
λᾶυτῃ 242. τρόσωπον αὐτὰ ΑἸοχ. ἐπὶ τὴν γῆν] ἐπι τῆς γῆς 14. 

ΧΧΙΝ. Ναάϑαν], 93, τοβ. Κύριέ μου] συ κυριε94. Κύ- 
οι μουτεἶπα!] συ χυριε βασιλευ ερηκας λέγων 82, ,ζος Οὐοπιρὶ. 
σὺ ἡ εἶπας] εἰρηκας λεγὼων 19. σὺ εἰ εἶπας Οεογρ.. εἶπας] εἰρηκας 
λέγων 93. “Ἔ λέγων 123. ᾿Αϑωνίας] Ορνια (ἢς ἱπῆα) το. ρτα- 
τοὐττ, οτι 44. Απη, Εά. ὁ ̓ Αδονὶ Θεοῦ. ᾿Αδονιὶ ϑίαν. Οἴἶτος. βα- 
σιλεύσει]) βασιλεύσῃ ϑῖαν. Μοίᾳ. ὀπίσω μου] μετ᾽ με το, 82, 93, 
1οϑ. Οὐρὶ. οπίσω σον 247. καὶ αὐτὸς} α αὐτὸς 8[αν.. Οἶτορ. 

καὶ αὐτὸς ὅς. δὰ ἔῃ. οοπ.} αὶ 44. καϑήσεται] καϑίσεται (ῆς ἰη- 
ΠᾺ) 70, 242. καϑήσηται δΙαν. Μοΐ. τῷ ϑρόνον] αὶ τὰ 1οϑ. 
Οὐ πηρὶ.- ϑρόνου μου] ϑρονου σου 247. . ' 

ΧΧΥΝ. Ὅτι κατέξη] καὶ κατέδη Ατηι. :- 

σεν 11], 74, 120, 134. τεϑνκε 19, 82, 93, 108. Οὐπιρὶ. εϑυσε. 44) 
121, 123. ΑΙ. - μόσχες---εἰς τλῆϑος] μόσχας καὶ πρόξατα καὶ 
ἄρνας πολλὲς Αται. Σ. Απῃ. Ἐὰ. ἄρνας] ἄρπος ὅγτ. Βρι- Ηεῦγ, 
καὶ πρόξατα] λ 19, 82, 93. 1το8. εἰς λῆϑος}] πολλὰ Οεοτρ. 
καὶ τὸς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως} καὶ τον αρχιςρατηγον Ἰωαξ 19, 
85, 93» τοβ. ῆς, ἔπε Ιωὰῶδ, (ὐοπιρ. τῆς δυνάμεως] τοὺς δυνα- 
τοὺς Οεοῖξ. τῶν δυνατῶν δῖαν. τὸν ἱερέα} τὸν ὠρχιερία ΑἸεκχ. 
καὶ δά εἰσιν] καὶ ιδου ἄντοι 19, 82, 93, το8. Οοπιρὶ. εἰσιν) 
λ ς6, χ46. ἐσθίοντες καὶ τοίνοντες] ἐσϑιασι καὶ τρινουσιν 10, 82, 
93. 1οϑ. Οοπιρί. καὶ εἶπαν] καὶ! εΕἴπον 10, 44» 70, 93, 1τοϑ, 244. 

Οοπιρ. ὁ βασιλεὺς ᾿Αϑωνίας} Αδωνιας ὁ βασιλευς 24). ᾿Αδω- 
νίας} Αδωνειον 11. ᾿ | 

ΧΧΥ͂Ι. αὐτὸν] α 44. 93» 247. Οοπηρὶ. Αἰτα." 1. Ασπῃ. Εά. Σα- 
δὼκ] Ισαδωκ 74. Σαδὲκ (υἱ ἔχρτα) Οεοτς. 
πὰ} Αππ, 1. Ασπι. Εά, Βενὰ Οεοις. 
Ἰωδαὲ] 1εδχε 242. ἸΙωιδεὰ (ῆς ροῆει) Ασηι, ; Απη. Εά. Ἰωδὰξ 
Οεοῖς. καὶ Σαλωμὼν] καὶ Σολομῶνα γι. χαι Σολομῶντα (υε 
[ΠΡΓΔ) 82» τοϑ. (πρὶ. καὶ καὶ (ἢς) Σολομωντα 93. τὸν δέλόν 

Βαναία" Βανεὼῶ (ἔς 
υἱὸν Ἰωδαὲ] α 71. 

τῷ βασιλεῖ 15} 

ἐϑυσίασε) εϑυμια- 

ἙΝ, Ν 

Καὶ εἶπεν ὁ Βασιλεὺς Δαυὶδ, 
" ΄ ΄ ἣν ΄ Ν ΄ ΄ Ν ΄ ε 3 φΖ Ρὰ 

Καλέσατέ μοι Σαδῶχ τὸν ἱερέα, χαὶ Νάϑαν τὸν προφήτην, χαὶ Βαγαίαν υἱὸν ᾿Ιωδχέ" χαὶ εἰσῆλ- 

σου 22} τον υἱον σου ΧΙ, ο3. οὐκ ἐκάλεσεν} οὐ κέκληκεν 82, τοβ. 

Οοπιρὶ. ἐκάλεσεν] κεκληκαι (ςοτ. κέχληχε επά, τη.) 93. ἑκαλεσαν 
(134. οοττ.) 24ς. 
ΧΧΝ. Εἰ διῶ] ργαπιῖτι. καὶ 19, 82, 93, 1οϑ. Αστῃ. σ. 

τηᾶτ. γρ. ἧ: ἀντὶ ὧρα. 546. τῷ βασιλίως 11, 82. 
και διατι οὐκ 19, 82, 93, 1ο8. (οπιρὶ. 
ἐγνώρισας γὰρ ϑίαν. “Οἴἶτορ. 
236, 242. (λἵ. Νίὶς.»  Ζτῷῴ ᾶδέόλῳ σου] του δονλου σβδάς. 
σετὰ) καϑιοταὶ 44. καϑισεται τού, 144. 
ϑρονου 4.4, 70, 8., 93» 347. Οοηρ]. τῇ κυρίου μα τὸ βασιλίως 2] 
σου 44... τε κυρίου ἰδηΐϊυτη Αἰ. σ. τῇ βασιλίως ἃ “ ατοῦ "ΠῚ 

μετ " αὐτόν] μετα σε 44. οῬγεειηϊ, τὶς καϑήσε (ἔς) 24ς. 

τ 
᾿ ΞΞ: 

καὶ δχ] 
καὶ οὐκ ἐγνώρισας οὐκ 

ἐγνώρισας] -ἰ- τὸ ρημα τουτὸ ς2, 
καϑή- 

ἐπὶ τὸν  ϑρόνον] ἔπι τὸ 

᾿ ΧΧΥΠ͵ΠῚ. Καὶ βαικρίϑη] α καὶ Αττῃ. τ. Απη. Εἀὰ. ὁ βασι- 
λεὺς] α 1, τό, 93» 108, τς8,246.Ὁο Δαυὶδ] κ 44, 34ς.- Καλί- 

σατέ μοι} καλεσατε δὴ μοι ςό, 246. αβοι 71: καὶ εἰσηλϑεν] 
-« καὶ ἐξη τοϑ. Οοιιρὶ. - Βηρσαδιὰ δ5ϊ[αν. Οἷἶτος. -" ἰάδαι ἰαῖος 
Ὁηςος ϑίδν. Μοίᾳ. καὶ εἰσῆλθεν--Καὶ ὥμοσεν ἴῃ ςοπι. [6η.] και 
οἰσηλϑε καὶ ἐςησεν ἐνώπιον τοὺ βασιλεως, καὶ ὡμοσὲν Δ4). ἐνώπιον 
τῇ βασιλίως) α 93» 242. ϑῖλν. Οἶτος. ἐνώπιον αὐτῷ Αγ. Ἐά. 
καὶ ἔςη] ροηΐξ ροΐξ εἐσηλθϑὲν 71, 85. ν.242. καὶ ἔφη ἐγώχιον αὐτῷ] 
α 44, τοϑ. Οοπὴρί. ἔἕνώπιον αὐτὰ} α 71, 82, 44ς. τρὸ προσώπου 
τῇ βασιλίως αὐτή Θεοῦ. αὐτῶ} του βασιλέως 93. δ5[αν. Οἴἶτορ. 

ΧΧΙΧ. ὥμοσεν] ὅμωσὲν (ἂς ςοπι. ἴ54ᾳ.) 2421. ὥμοσεν---εἶπε] 
ὠμῶσεν αντῃ καὶ εἰπε 44. τὴν ψυχήν μου] με ψυχὴν μου 242. 

ΧΧΧ,. Ὅτι καϑὼς] α ὅτι ϑίαν. Οἶτος. καϑὼς γὰρ ϑ8ιλν. Μοίῃ. 
ὥμοσα σοι} , σοι Ατῖῃ. 1. Ασττῃ. Ἐά, δος. ἐν Κυρίῳ Θεῷ] κατα 
Κυριου 'Θεξ το. ἔς, εἰῇ τὰ Θε»», 93) τοϑ. Οὐοπρρὶ. καΐα τε Κυρι 
του, Θεον 82. κα ἔν 246. ἑνώκιον Κυρίφυ τοῦ Θεοὺ Ἰσραὴλ ϑίαγ, 
Θεῷ] τῳ Θεῳ ΤΠ, 2444. α74. -. λέγων] α 70, 236, 247. Οἱϊ.:ΝΙο. 

καὶ λέγω Ἀπ. :. Αττῃ. ̓ Ἑὰ. “Ὅτι .,"---ὅτι 3.1 α αἰϊεσιῖγ. ουπι ἴΏ- 

ἱεττηεά, 247. Σαλωμὼν ὁ υἱός σου] ο νιος σον Σαλωμων 64. ὃ υἱος 
σου Σαλομὼν 1Χ0. βασιλεύσει] ὅτος βασιλεύσες δῖαν. Οἴἶζτοξ. 
καϑήσετα!] καϑίσεται τοῦ. ἀντ ̓ἐμ8] 82. μετ᾽ ἐμὲ 24ς. ὅτι 
ὅτω ποιήσω] κα οτι 44. εἰ οὐχ ὅτῳ ποιήσω Αττῃ. 1. Ἀπ, Εὰ. τῇ 
ἡμέρᾳ} Ῥυαευίτῖ. ἐν 44» 745) 93» 108, 183, 1ς8, 24ς, 247. ἀμόνι 
Αστῃ. τ. Αστη. Ἑά. σεογρ. ϑδϊαν. 

ΧΧΧΙ. Καὶ ἔκυψε] και “πέσεν 34ς. ὙΠΕΡ ΒΒ 
ἐχυψε καὶ τροσεχυνησε 44. ἐπὶ τορόσωπον) --- αὐτῆς Απη. τ. πη. 
ἘΔ. τῷ τὩροσώπῳ ϑῖν, 17Ζήτω] ζητο 444. ὁ κύριός μου) ροπὶξ 
Ροΐξ ὁ βασιλεὺς 82, 93) 1τοϑ. Οοπηρ. Δαυὶδ] 44, 70, 745 93» 
τού, 120, 134» 144) 242) 24ς. 247. (δῖ. Νῖς. εἰς τὸν αἰῶνα) εἰς 
τους αἰωνᾶς 44) 74) 93, 1οό, τ20, 134» 144) 216, 242. (Δι. Νίς. δ8ἰαν, 

λ 71. αἰωνίως ΘΟ. 
ΧΧΧΙ. ὁ βασιλεὺς] α 44, 134. 

Καλέσατέ μοι] κάλεσόν μοι ϑίαν. Οἰἶτος. Σαδὼκ] ργαεπιῖεῖ. τὸν 
121. ΑΙ. Ἰωδαέ] Ὥδαε 242. τῷ Ἰωδά Θεός. καὶ εἰσῆλ- 
90ν] ῥγαβηντ, καὶ ἦλθον Οεοτς. καὶ εἰσελθόντες εἰγήκεισαν ϑ8|2γ-. 
Οἴἶτος. . 

Δαυὶδ] κα 71, β» το. 

26. 

32. 

ἴω 



Ν ς 

40. 

. βασιλεὺς 93, τοϑ. Οοπηρί. 

..γ4. Σολομῶν (υ {ἐπηρετ) 82. 

- μενος 8ῖαν. Μοίᾷ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

πα ΣΝ ΩΣ βασιλέως. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς αὐτοῖς, Λάξετε τὰς δόλες τῇ χυρίε ὑμῶν μεδ' 
ὑμῶν, χαὶ ἐπιξιξάσατε τὸν υἱόν μ8 Σαλωμὼν ἐπὶ τὴν ἡμίονον τὴν ἐμὴν, χαὶ χα]αγάγετε αὐτὸν εἰς 
τὴν Τιῶν, Καὶ χρισάτω αὐτὸν ἐχεῖ Σαδὼχ ὃ ἱερεὺς χαὶ Νάϑαν ὁ 0 προφήτης εἰς βασιλέα ἐ ἐπὶ Ἰσραὴλ, 

χαὶ σαλπίσατε χερατίνῃ, χαὶ ἐρεῖτε, Ζήτω ὁ βασιλεὺς Σαλωμών. Καὶ χαϑήσεται ἐπὶ τῷ ϑρόγϑ 
μᾶ. χαὶ βασιλεύσει ἄντ᾽ ἐμϑ' χαὶ ἐγὼ ἐνετειλάμην τ εἶναι εἰς ἡγόμενον ἐπὶ Ἰσραὴλ χαὶ ᾿Ἰόδαν. 

Καὶ ἀπεχρίϑη Βαναΐας υἱὸς Ἰωδαὲ τῷ βασιλεῖ, χαὶ εἶπε, Γένοιτο οὕτως" πιςῶσαι Κύριος ὁ. Θεὸς 

τὸ χυρίου μου τᾶ βασιλέως. Καϑὼς ἦν Κύριος μετὰ τ χυρίε μδ τὸ βασιλέως, ὅτως εἴη μετὰ 
Ν Ν 7 ᾿ ΄ ρ. Ν “ ρ᾿ ΄ Σαλωμῶν, χαὶ μεγαλῦναι τὸν ϑρόνον αὐτϑ ὑπὲρ τὸν ϑρόνον τῷ κυρίου μου τ8 βασιλέως Δαυίδ, 

Καὶ χατέξη Σαδὼχ ὁ ἱερεὺς, χαὶ Νάϑαν ὁ προφήτης, χαὶ Βαναίας υἱὸς ᾿Ιωδαὲ, χαὶ ὁ Χερενὶ, χαὶ 
ὃ Φελενι, χαὶ ἐπεχάσισαν τὸν Σαλωμὼν ἐπὶ τὴν ἡμίονον τϑ βασιλέως Δαυὶδ, χαὶ ἀπἤγαγον αὐ- 

τὸν εἰς τὴν Γιών. “ Καὶ ἔλαξε Σαδὼχ ὁ ρει; τὸ χέρας τῷ ἐλαίου ἐχ τῆς σχηνῆς, χαὶ ἔχρισε τὸν 

Σαλωμών, χαὶ ἐσάλπισε τῇ χερατίνη" χαὶ εἶπε πσᾶς ὁ λαὸς, Ζήτω ὁ βασιλεὺς Σαλωμών. Καὶ 
»,ἵ φ ε Ν τς 3 ᾿Ὁ 3 ’ 3 φρο Σ 3 

ἀνέδη “πὰς ὁ λαὸς ὀπίσω αὐτϑ, χαὶ ἐχόρευον ἐν χοροῖς καὶ εὐφραινόμενοι εὐφροσύνην μεγάλην, χαὶ ᾿ 
“-πτ-ανὸν-πΡρ'π͵πὸ»---’ 

ΧΧΧΙΠ. ὁ βασιλεὺς αὐτοῖς] αυτοις ὁ 

Λάξετε---μεϑ᾽ ὑμῶν] λαξετε μεϑῦυμ ὑμῶν 
τσὺς δελες του χυριου υμων ΧΙ, 64, 70, γι, τοῦ, ττ9, ἦ2ο, 121, 123, 
134, 144, 216, 247. ΑἸά. ΑΙεχ. Οαῖ. ΝΊς. 

λ4ς. λαῦετε μεϑ᾽ υμων τοὺς δελες μου 44. λαξετε μεϑ' ἑαυτῶν τες 
καιδας του κυριου ὑμὼν 82, 93. 108. ΟΟπηρί. λαδετε μεϑ ὑμῶν τοὺς 

τπαιδὰς αδελφε τὰ κυριβ υμὼν τς8. λάξεται μεϑ" υμὼν τοὺς δαλες τ 
καὶ ἐπιξιξάσατε] καὶ ἐπιξδιδατετε 247. 

ο ὁ βασιλεὺς] α 44. γ1. 

ἢς, ΠΙΠ τοὺ κυρίου ἡμῶν, 

κυρίου ἡμῶν 848. τὸν 
υἱόν μου Σαλωμὼν] Σολομωντα τον νιον μον 93, τοϑ. Οοπηρὶ. - Σαλω- 
μων τὸν υἱον μου 247. Αἷεκ. Σαλωμὼν] Ρταεπαῖτ. τον τς. ἐπὶ 
τὴν ἡμίονον} ψμρεν νππίαπι ϑγτ. Βατ- Ηεῦτσ. τὴν ἐμὴν] αὶ 44- χατα- 

γάγετε) καταδιδασαΐε, το, 82, 93; τοϑ. Οοιηρί. εἰς τὴν] πρὸς 

τὴν δῖαν. Μοία. εἰς τὴν Γιὼν] εἰς τὸν Γειὼν (ἢ ἴπῖτα το, τό, 64. 

82,03. το8. ΑἸά.) ττ9, 158. εἰς τὸν Γιων (ἢς ροίξεα) 44. 74) 92, τού, 
120. Οομρὶ. ΑἸεχ. εἰς τὸν Γηων (ῆς ἰηΐγ8) 70, 123. 236, 242, 241. 

Οδι. Νίς. εἰς το Γιων (ἢῆς ροίξεβ) 247. ἐπ Ο'σπεπ ὅγγ. Βαγ- Ηθδγ. 

ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον (ῇς ἴῃ.) δῖαν. Οὗτος. ΓΙῶνΤΤειων (ῆς ροῆεαγ" 
ΧΙ, τῶῖ. Γηων (ἔς ἱπτα) 244. Γὲὸν (ἢς ροῖεδ) Ατπι. 1. Αστη. Ἐά. 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ χρισάώτω αὐτὸν ἐκὲΓ ) δ μηροὶ οὶ δὶ ϑυυ. Βδγ- 

Ηεῦτ. χρισάτω] χρισαῖε 11. χρισατωσαν 1]. Απῃ. τ. Ατγπι. Ἐά. 
Θεογρ. χρησατω 542. Ἐχε} } αὶ 93. Σαδωῤς---ὁ προφήτης] 
α οὐπὶ ἰηϊεγηοά. 247. εἰς βασιλέα] α εἰς Αγηϊ. 1. εἰς βασιλέα 
ἐπὶ Ἰσραὴλ] ἐπὶ βασιλείαν Ἰσραὴχ Οδοτ,. εἰς βασιλείαν ἐν Ἰσραὴλ 
καὶ Ἰέδα 516ν. Οἶτονρ. ἐπὶ Ἰσραὴλ] καὶ ἴ᾿ϑὰν 10, 93, 108. 
Ἕ καὶ Ισδα 82. ἐπὶ τὸν Ισρανλ 546. ΑΙά. καὶ σαλπίσατε) -Ἐ εκεί 

24ς. κερατίνη] ἐν σαλπιγίει το. εν σαλπιγῖι, 82, τοϑ. ΟοΠΊΡΙ. εν 
τὴ σαλπιγῖν 92. ΡῬγΘΓΉΪ. ἐν 123, 246. κερατινι 144, 242. Ζη- 

τῷ] φῃ (ἄς ἰηῆτα) 8ϊαν. Οἴἶτορ. Σαλωμών) Σαλομων (ἔς ἱπ|2) 
ΕΣ 

ΧΧΧΥΨ. α Τοῖ. ςοπι. 2Ξ4ς. Καὶ καϑήσεται] και ἀναξίγεσϑε 
οπισω. αὐτα, καὶ εἰσελευσεταίδκαι κάϑησεται ΧΙ. ᾿ἢς; συπὶ ἀναξη- 

σεσϑὲ γῖο ανάξισέσϑε, τς» 64. γ1) 74.5.92. 110, 1269) 121) 123,» 134) 

144, τς8, 244) 247. Οοπιρὶ. ΑἸά: ΑἸεχ. (δε. ΝΙξΣ, καὶ αναδησεσϑε 

οπισω ἄντα, καὶ εἰσελευσεται καὶ καϑισεται 1ο,) 2, 70, 1ού, “16. 

ῆς, πῇ καϑιειται, 82. καὶ ἀναξισεσϑὲε οπιδω αὐτῇ καὶ εἰσελευδεται 

καὶ καϑιοιτε 93. καὶ ἀναξησεσϑὲ οπισὼ αὖτε, καὶ εἰσελεύσετε (Πς) 
και καϑησεται τοϑ. καὶ αναξἤσεσϑαι οπισω αὐτῇ και εἰσελευσεται καὶ 

καϑισεται 5425. καὶ ἐξέλθετε ὀπίσω αὐτῷ, καὶ εἰσελεύσεται καὶ αὐτὸς 
καϑήσεται Αττη. 1. ἔς, οπιο αὐτὸς, Απη. Εἀ. Οεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. 
καὶ ἐξέλθετε καὶ ὑμεῖς ὀπίσω αὐτᾶ, καὶ εἰσελεύσεται καὶ καϑήσεται 

βίαν. Οἷτορ. καὶ βασιλεύσει] καὶ αὑτὸς βασιλευσει ΧΙ, ς2, ςό, 64, 
)0, 715 74982,92,93. 1ού, τοβ, 110,120,) 121) 1347)144,158,236,342, 

443, 244, 2416, 247. Οὐσαιρί. Αἰά. ΑἸεχ. (αἵ. Νίς. Ασῃηι 1. πη. Ἑὰ. 
ΟΘεοτρ. 8ίαν. Μοίη ὅτι αὐτὸς βασιλεύσει 8αν. Οἶτορ. καὶ ἐγὼ 
ἐνετειλώμην] καὶ αὐτῶ ἐντελουμαι 10, 82, 93, 108, Οοπιρί. Ἕ αὐτῷ 

Αἴπι. 1. τοῦ εἶναι "ἰῚ αὐῇον εἰς τ 8. τῷ εἶναι εἴς ἡγόμενον εἶ: εἶ. 

ναι αὐτὸν ἡγώμενον Ατπι. ἘΔ. ἢς, ἤπε αὐτὸν, Ατη). 1. ἵνα ἦ ἡγό- 
εἰς ἡγάμενον] κα εἰς 74. τού, τ20, 247. ΑἸεχ. 

- ἐπὶ Ἰσραὴλ καὶ 59 ἐπὶ [πεδὃὲὰν καὶ ἐπὶ Ισραηλ 82,93. το8. (πυρὶ. 

ατὼ βασιλέες 71) 536, 442, 947. Οἱ. Νῖς. 
ἔσο 

πσπας 

τηΐϊε. ἐπὶ ὶ Αἰεχ. 

ΧΧΧΥΙ. 

ὅ1ν. Μοίᾳ. 

Ιεδα τού,. 1347) 144» τς8, 542, 244) 246. ῥγα- 

Ἰωδαὲ] Ωδδαε γᾳ. Ἰωδὰ Ατηι. τ. 
΄“Φ “Ὃ λψ 

τῷ βασιλεῖ, καὶ εἶπε] καὶ εἰπε 
Τένοιτο οὕτως" πιςώσα! 

υἱὸς Ἰωδαὲ] α 71. 
Ἰοναϑαὰ ϑῖαν. Οἴἶτορ. 

ΕᾺ ,΄ Ψοι, 1]. 

ἐκ 

“1 - 

ὔ ω ᾽ 
ἡ ἀλάμοιλ εν ουτῶως, ““ἰςωσαι ΑΪοχ. πιρῶσα!] ῬΠΕΙΉΙΕ: ,.4,.1] 44. πιρώς- 

σαιπτστὲ 5 βασιλέως} πιςὸς Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὁ 0 λόγος ὅτος τῷ χυρίᾳ μ8 τῷ. 

βασιλέως 8ῖαν. Οἴτορ. Κύριος ὁ ὁ Θεὸς] Δ Κυριος 19. 82, 93, τοβϑ. 
Οὐπιρὶ.΄ τῇ κυρίου μ5] ργαεπηῖεῖ. τὸ ρημαὰ ΧΙ, 244. ΑΙά. ργαπηῖτ. 
τοὺς λόγους το, 82, 93, 108, 1τ΄.8. Οὐοπὶρ!. ρύβεπη. τὸ ῥῆμα τοῦτο 
Θέεογρ.. Ργαπηῖει. τὸν λόγον τέτον δῖαν. Μοίᾳ.Ύ τῇ κυρίου μου τῇ 
βασιλέως] τῶ κυρίῳ μου τῷ βασιλεῖ Αππ. τ. Αγπὶ. Εά. Οδογρ. ΤῈ 

βασιλέως] Ἑ τως εἰπὲ Κυῤιος ο Θεος σου, κυριε μου βασιλεὺ 19, 82, 
τοϑ. Οοπιρὶ. “Ἐ εαάεπη, οἱ οὖς εἶπε, 93. τοὺς λογες 242. 

ΧΧΧΨΠΙ. Καϑὼς ἣν] καὶ καϑὼς ἦν 82, 93, τοβ, 244. (οπηρϊ. 
Ατπι. τ. Ασπ. Ἐά, καϑὼς ἐςὶ δῖαν. Οἴἶτορ. Κύριος ὁ ὁ Κυριος 93: 
Οοπιρί. .α 244. Κύριος -- βασιλέως 19] μετα σοῦ. μετὰ τὰ 
κυρίᾳ με} με ΑἸά4, μετὼ τῷ κυρίᾳ μου τῇ βασιλέως] μετα σα γ1: 
μετ᾽ αυτε τού. οὕτως εἴη] Ξτὼς ἐξα! το, 82, 93, το8. ἢδδοεὶ ἕτως 
ἴῃ ομιγδέξς. πγίποτε ΑἸεχ. α ὅτως Αττῃ. 1. Αγην. Βά.. μετ 29] 
καὶ μετα το, 44, 82, 93. Οοπιρί. Ατηϊ. 1. Ασπι. ΕΔ, Οέογρ. ϑ8[αν. 
Μοίᾳ. Σαλωμὼν) Σολομῶωντος 19, 82. Σαλομωντος 93. Σαλὼν 

(8) 134. μεγαλύνα!.] μεγαλυνει το, 82, 93. μεγαλυνῆ το. 
ὑπὲρ τὸν ϑρόνον] ὡς τον ϑρονον ΧΙ. Δαυίδ] α 216, 242. 

ΧΧΧΥΝΊΙΠ. 

545. ᾿Βαναίας] Βανεΐα (ἢς ἱπῆτ4) Οεοτς. 
ὁ 24λΔ. ᾿Ιωδαὲ] Ἰωΐδα Ατη). τ. Ατηγ. Ἑά. 

υἱὸς Ἰωδαὲ] Ργαπαϊτ. 

ὃ Χερεϑ}] ο Χερεϑϑι 
τό, (ἢς ἱπῖτα ὅ4, 70, τού, 119, 121) 134) 144) 1ς8, 242, 243. Αἰώτ 
(αῖ. Νίς.) ὁ Χορρες (ῆς Ροίεδ) 82. ο Ῥεῦϑι 92. Χορρει 93. ὃ 

Χορρι (ῆς ροῖει) τοϑ. ὔὗλαγα (ἠϊ)ωβνὶ) ϑγγ. Βαγ- ἤεῦρτ.0 χΧερεπὶ 
Οεοῦς. Χερεϑϑὲ 8ῖαν. Οἶτορ. ὁ Χερεϑὶ καὶ ὁ Φελε)} Χερεῦϑι 
και Φελεϑϑι, (ἢς ἰη8) 44: δίλν. Μοίᾳ. ὁ Χερεϑὶ καὶ ὁ Φελετὶ 
Οοπρὶ. ὁ Χερεϑϑεὶ καὶ ὁ Φελεϑϑεὶ (ἢς ἱπίτα) ΑΙοχ. (ΟΣ. 2 Κορ. 

νἿ]. 18. χν. 18.) ὁ Φελεϑ}] ὁ Φελεϑϑι (ῆς ἱπίτα ςό, ός, 11Ὁ,. 121, 
ις8, 242, 243. ΑἸά, (αι. Νὶς.) 92. Ὁφελλεῦϑι γο. ὁ Φελτει 82, 
93. ὁ Φερεῦϑι (ἔς ἱπῆτα τού, 120, 144.) 134. Οφελτι τοϑ. Ῥεϊεδα 

(αρτνίροϊα, [οτγί. πιῖϊεε) 5γ1. Βατ- εῦγσ. Ὀπελετὶ Ατπι. :. Ὀπελεϑὲ 

Απη. Ἐά. Πελεπὶ ΟΘεογρ. Ὀϑεϑιὶ ϑ[αν. Οἴτος. ἐπεχάϑισαν] 
εἐπεξιξασαν το, 82, 915 τοϑ. (ΟΠ. τὸν Σαλωμὼν] τὸν Σολο- 
μωντα (βο ἱπῖτα) 82,93. Δαυὶδ] αὶ 44. Βαρεῖ ἱπ εἰιφίαδε, τηΐποτε 
ΑἸεκ. ἀπήγαγον αὐτὸν] ἐπορεύοντο οπισὼ αὐτὰ 19, 82, 93,) 1οϑ, 
Οὐοπιρί. εἰς τὴν Γιών] εἰς Γείων 119. εἰς τὸν Γιων 134. κα τὴν 144. 
εἰς τον πσοτᾶμον τον Τείων 1ς8. εἰς τὸν Γείων. (μὰ [υρτα) 2ᾷὲς. τὴν 
Τιών] τὸν Γηών Τβοοάοτεῖ. Ο.. 2. ἰπ 2 ερ. 

ΧΧΧΙΧ. Σαδὼκ] Σαδωχ, 24. Σαδὼδ ΑΥγπ). 1 ὁ ἱερεὺς 

α Ἄτηι. τσ. Ασ. Ἑά. τὸ χέρας] τὰ χέρας 542. ᾿ τῇ ἐλαίου] μετ᾽ 

ἐλαίου ϑῖλν. ἐχ τῆς σκηνῆς} ἐκ τοῦ σκήηφωματος τῷ, 82, 93, τοϑ. 
Οὐαὶ. ἔχρισε) ἔχρησε 245. καὶ ἐσάλπισε] και ἐσαλπισαν 24ξ. 
τῇ ἢ κερατίν] ἐν σαλπιγγι 82,93. σαλπιγῖ, το8. Οσπιρὶ. σαλπιγίι 
κερατίνῃ ϑίδν. κερατίνῃ] σαλπιγῖίει 19 δεν 242. ὁ βασι- 
λεὺς Σαλωμών) Σολομῶν ο βασιλεὺς , 

ΧΙ. καὶ ἐχόρευον Ἐν χοροῖς] ΜΥ͂Σ τ “δα: Ἐν Βα: δῦ, 
ἐχόρευον] Ῥγρεπηῖτ, σὰς οὁλαος το, 93, 1οβ. Οοπιρὶ. τας ὁ λᾶος ὃ 
χορευων 824. ἐν χοροῖς] ἐν τοῖς χοροῖς 10. καὶ ἘΜ 113 
α ἴαι 70. εὐφραινόμενοι ἦ ἤδαν ΑΠΏ. ἴ, τ ἢ ἦσαν Ατὰ. Εά. καὶ εὖ- 

φραίνοντο Οεοτς. ϑίαν. εὐφροσύνην μεγάλην} εὐφροσυνὴ μεγαλη 
ηυλαχουνεῖν (ἢς) αὐλοις καὶ ἔχαιρον χαραν μεγαλὴν 19. ενφροσυνῃ 
μεγαλη" ηυλεν ἐν αὐλοῖς καὶ ἔχαιρον χαρῷ μεγαλῃ 82, τοῦ. ἔς, πᾷ 

ἐχαρον, 93. εὐφροσύνη μεγάλη (οτηρὶ. Αττι, 1. Αγπι. Ἐὰ. ὥς, ῥγα- 
6 ᾺΧ 

Καὶ κατέξη---τῷ βασιλέως Δαυὶδ] α οὐπΊ ἱπίοτηθά. .: 

1 

ἄγ 

ὃ Ὁ 

φυν δ} 
᾿ 



Ἔτι αὐτξ] καὶ ἰδὲ αὐτῷ ἔτι ϑῖαν. Οἰἶτορ. 

. δῆ. πεφιαφκαπι τοῦ. 

ΒΑΞΙΛΕΙΩΝ 1, 

ἐῤῥάγη ἡ γῆ ἐν τῇ φωνῇ αὐτῶγ. Καὶ ἤχαφεν ᾿Αδωνίας χαὶ “φάντες οἱ χλητοὶ αὐτϑ, χαὶ αὐτοὶ 

συγετέλεσαν φὰγεῖν' χαὶ ἤκεσεν ᾿Ιωὰδ Τὴν φωγὴν τῆς κερατίνης, καὶ εἶπε, Τίς ἡ φωνὴ τῆς αύό- 

λεως ἤχέσης ; "Ἔτι αὐτῷ λαλᾶντος, χαὶ ἰδὲ Ἰωνάϑαν υἱὸς ᾿Αδιάϑαρ, τοῦ ἱερέως εἰσηλϑε" χαὶ εἷ.-. 

σεν ᾿Αδωνίας, Εἴσελϑε, ὅτι ἀνὴρ δυνάμεως. εἶ σὺ, χαὶ ἀγαθὰ εὐαγγέλισαι. Καὶ ἀπεχρίϑη Ἴω- 

γάϑαν, καὶ εἶπε, Καὶ μάλᾳ ὁ κύριος ἡμῶν ὃ βασιλεὺς Δαυὶδ ἐξασίλευσε τὸν Σαλωμὼν, Καὶ 

ἀπέςειλε μετ᾽ αὐτᾶ ὁ ἀασιλεὺς τὸν Σαδῶὼχ τὸν ἱερέᾳ, χαὶ Νάϑαν τὸν προφήτην, χαὶ Βαναίαν τὸν. 

υἱὸν ᾿Ιωῤχὲ, χαὶ τὸν Χερενὶ, καὶ τὸν Φελεϑὲν χαὶ ἐπεχάσισαν αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἡμίονον τοῦ βασι. 

λέως" Καὶ ἔχρισαν αὐτὸν Σαδὼχ ὁ ἱερεὺς χαὶ Νάναν ὁ προφήτης ἐν τῇ Γιῶν, χαὶ ἀγέξησαν 

ἐκεῖϑεν εὐφραινόμενοι, χαὶ ἥ ἤχησεν ἡ πόλις αὕτη ἡ φωνὴ ἣν ἡχόσατε. 

Καὶ εἰσηλϑον οἱ δῶλοι τῷ βασιλέως. εὐλογῆσαι τὸν χύριον ἡμῶν τὸν βα- ἐπὶ ϑερόνεν βασιλείας. 

Καὶ ἐχάϑισε Σαλωμὼν 

αἰλέᾳ Δαυὶδ, λέγοντες, ̓ Αγαϑύναι ὁ ὁ Θεὸς τὸ ὕγομα Σαλωμὼν ὑπερ τὸ. ὄνομά σου, καὶ μεγαλύ.-.. 

γα! τὸν φόνον αὐτῷ ὑπὲρ τὸν Ὁ Εὐγον σου" χαὶ προσεκύνησεν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν χοίτην. Καί 

τα ο ἐν, Οεοτρ. ϑίδλν, ἐῤῥάγη] ἡχῆσεν 19, 82) 93; 1οϑ, 148, 247. 

Οοπρρί. ἐραγὴ Ῥτΐπιο : δάἀάϊς, αἰζεσ. ρ π|. τες, 144. ἡ γῆ) κ 92. 

ἐν τῇ φωνῇ} απο τὴς φώνης 121. Α΄τ.. τ. Ασηι, Ἐά. δ[αν. 

ΧΙΙ. ᾿Αϑωνίας] - αὐτος τό, 246.Ἡ. οἱ κλητοὶ αὐτῷ] οἱ ἐσϑιον- 

τες οἱ μετ᾽ αὐτα 10. ῆς, αοίχιις δουηάο οι, το8. οἱ ἐσϑιοντες και 

πίνοντες μετ᾽ αὐτῇ 82. οἱ ̓ ἐσϑίοντες και ὥάντες οἱ τινοντες μετ᾽ αὐτῇ 
93: αὐτῇ] οἱ μετ᾽ αὐτῇ (οπηρί. συνετέλεσαν φαγεῖν] Μιίογααι 
εονπεάετε ὅγι. Βαι- Ἐοῦτ. φαγεῖν] ἐσϑιοίζες 19, 82, 93» τοθ. ΟΟπλρὶ. 
"44. Ῥταπαῖα, τοῦ 70, 74, τού, 120, 123) 134) 1445) 242. (ᾳἱ. Νιῖο. 

ἤδη φάγοντες αν. τῆς κερατίνης] τα ΧΕ 10, 8}, 93». 1οϑ. τῆς 
σάλπιγίος (πρὶ. Τίς ἢ ἡ φωνὴ] τις ἡ βοη 82, 93. τίς ἔριν ἡ φωνὴ 
Ατη). 1. Απῃ. Εά. Θ΄ οτρ. τῆς τόλεως ἡχήσης]}. τῆς βοης Ἔχε 
μεγα 1950 τοϑ. τῆς φωνῆς χει μεγὰ 82) 93. ἢ ἠχεῖ ἐκ τῆς τούλεως 

Ἔτι] καὶ ετι 64, 123. ΑἸά. δῖαν. Μοίᾳ. ἔτῃ (Π0) 242. 
καὶ ἰδὲ} α καὶ Ἄττῃ. Σ. 

Ασπη. Ἐά. υἱὸς] ουιος 9. ᾿ἈΑδιάϑαρ] Ἰαξιάϑαρ δῖαν. Οἴτορ. 
τοῦ ἱερίως.1 44. εἰσλϑε] ἡλϑὲ ΧΙ, 44) 70, 71» 745) 92, τού, τ10, 
120, 123) 134) 144) 1ς8, 236, 242, 24ς. 247. Οὐομρὶ. ΑἸ]ά, ΑἸεχ. 

(αἱ. Νίο. α 19, 82, 93, 1ο8. καὶ εἶπεν] - αὐτῳ ΧΙ, τ9, 82. 93, 

τοϑ, 244. εἶ σὺ] α εἰ 93. τοϑ. (οπηρὶ. ᾿πμαγγελισᾶ!}, ευαγῖε- 
λιη 82. 99. 108. εὐαγίελιεῖς Οοπιρὶ. εὰ ἀῶ 
ἽΧΙΠΙ. Καὶ ἀπεκρίθη] α καὶ Ατπι. 1. Ατπι. ἙἘὰ. Καὶ ὠπεκρ. 

Ἰωναϑ.. καὶ εἶπε] και εἰπεν Ιωναϑαν 24ς. καὶ εἶπε] -Ὁ τω Αϑωνια 

ς2, 70, 74, 92, τού, 120, 123» 1349 1445. 236, 242, 247. (ΟΙΏΡΙ. 
ΑΙεχ. (αι. Νίς. Ατῃ. ες Αγη, Ἐά. -Ὁ τῳ Ορνεια 82, 93: “Ἔ τῳ 

Ορνια τοβ.ι Καὶ μάλα] α 82, 93.54ς. ἔπρτα Πὲς νερὰ εἰξ δ αἱ, 
α καὶ ΟΘεοτρ. ϑίαν. Μοίᾳ. ἐξασίλευσε] βεβα- 

ἔφησε εἰς βασιλέα Οεοτρ. ὥς, οτα πο 

.. ΧΙ]. 

φιλευχε 82, 93) τοϑ. Οοπλρὶ. 

“ ἐς, δῖαν. 
ΧΙΙ͂Ν. ὠπέρειλε] απεραλκε 93» τοϑ, Οοωρ. μετ᾽ αὐτῷ ὁ 

βασιλεὺς} ο βασιλεὺς μετ᾽ αὐτῇ 11, 243, 246. ὁ βασιλεὺς] α ςς, 

93» 1οϑ, 24ς. Οοπιρὶ. Ροηΐξ ροΙ τον ἱερεᾶ 244. τὸν Σαδωκ] α τὸν 
93» 1ού, τοϑ. Οοπιρΐ. Νάϑαν) Ῥγδευηῖτς, τον ΧΙ, ς ς, 64, ττο, 1ς8, 
44ς. Αἴεκ. Βαναίαν τὸν υἱὸν] Βαναιξ υἱον 11. τὸν υἱὸν] κα τὸν 

᾿ ΧΙ, 44) ςς) 70, 24) 93ν τού, τοϑ, 134) 1ς8,) 236, 244) 24ς, 246, 247. 
Οοπνρὶ. ΑἸεχ. Οδϊ. Νίς. Ἰωδαὲ] Ιωαδ (ἢς ροῖε8) τοϑ. [Ιουδας 
24ς. τὸν Χερεϑ}} τὸν Χερρεῦϑι ς6. τον Χερεϑϑι 70. τὸν Χορρει 
93. τὸν Χορεῦνι 245. Χερεπιὼ Φεογρ. τὸν Φελεϑ}} τον: Φελεϑϑι 
ο, 134) 24ς. τὸν Ὀφελτεῖ 82. τὸν Οφελτὶ 1οϑ. τὸν Ὀπελεϑὶ 
Αττη. σ᾿ Ασα, Ἐά. Πελεπιοὸ θοσρ. Φελεϑὶ] ὁ Φελϑεὶ (60) 93. 
ἐπειάϑισαν} ἐπεξιδασαν 19, 82, 93, τοϑ, 123. Οὐπιρ]. εκαϑισαν 

δ.47- ! 
ΧΙ. ἔχρισαν) ἔχρισεν 11], 44. κ ς» 64, 74» τού, τοϑ, 120, 123, 

134) 144) 242) 243,) 244. (Υ}]. ΑΙά. Οδἵ. Νίς. ἐχράώσεν 93. ὁ 

ἱερεὺς} κα ὁ 74. 
7457 929) 110, 120, 1235) 134» 1445) 1.8, 436, 242, 844, 247. Οοπρρὶ. 
ΑἸά. ΑΙεχ. Οἵ. Νίς. Ασπ! τ. πῃ. Ε4, Θορηρ. -Ἐ εἰς βασιλεα ἐπι 
Ιδρᾳηλ 546, Ἐ εἰς βασιλείαν διλν. ἦν τῇ Γιῶν] εὐ τῳ Γείων ΧΙ, ςξ, 
ςό, 64, 82.939 119, 1219246. ΑἸά. ἐν τω Γηων ξ2, 70, 2.36, 243, 244. 
(δι. Νίς. εν τω Γιων 74» 92, “τού, 120, 134.) 144,γ247. ( οιηρί, ΑΙεχ. 

“γ τῷ ὕπωμ 242. λϑάς. ἐν τῷ ϑυσιαςηρίῳ, δίδν. Οἴἶτος.. καὶ 

ὁ προφήτης} -[- εἰς βασιλεῶ ΧΙ, 44, ζ2, ςξς, 70, 71, 

᾽χε τις εἶπεν ὁ βασιλεὺς, Εὐλογητὸς Κύριος α ὃ Θεὸς ᾿Ισραὴλ, ὃς ἔδωχε σήμερον ἐκ τί ἐχ τ σπέρματός 

μου Χ χαϑήμενον ἐπὶ τῷ σϑρόγου μου, χαὶ οἱ ὀφθαλμοί μου βλέπουσι. Καὶ ἐξέστησαν “πάντες οἱ 
ν 

ἀνέξησαν] καὶ ανηγαγον αὖον 19, 82, 93, 108. ῥχαιτηϊε. καὶ ἐσαλπι- 
σαν τὴ χερατινὴ καὶ ανεβη ο λαος 245. εὐφραινόμενοι] ἐν εὐφροσύνῃ 
Αστη. 1. Απῃ. ἘΔ. καὶ εὐφραΐγοντο Οθοξ. καὶ ἤχησεν ἡ τόλις} 
λ Οέογς, ἡ πόλις} ἡ κραυγὴ 19, 1ιο8. ἡ γη χραυγην 825) 93. 
ΠῚ πόλις αὕτη ἡ ̓ φωνὴ] πολις αὐτὴ φωνὴν 71. ἢσ, πἰῆ ἡ πόλις, ΑἸ, 
αὕτη ἡἡὶ φωνὴ) αὐτὴ εςὶν ἡ φωνὴ τὸ Ἦχἕ 19, 82, 93; τοϑ. Οὐοαιρὶ. αυ- 
τὴ φωνὴν 121. εν τῇ φωνῃ 347. καὶ αὕτη ἐρὶν αὶ φωγὴ Ἄππη, Ἐὰ. 
καὶ ἡ φωνὴ ϑίαν. Οἶτος. αὕτη ἡ φωνὴ ἣν ἠκόσατε) καὶ αὕτη ἐςὶν 

ἢ φωνὴ ἣν ἡἠκόσατε ἀπὸ τῆς πόλεως Θοορ, ἣν ἠκώσατε] ἢ ἠκέ- 
σατε 247: 

ΧΙΕΥ͂Ι. ἰκάϑισε] ἐκαϑησε 245. ἐπὶ ϑρόνο»] ἐπι ϑρονε ΧΙ, (4, 
1) 74) 92, “Ἰοό, 110.» 120, 134) 144) 416, 242, 343. ΔΙά. (Ὧι. Νὶς. 

ἔπι τὰ ϑρονῃ τό, 64, 82, 93» 1οϑ; 123, 244. Οομηρὶ. ἐπὶ ϑρώνου (Βε) 
94ς. ἐπὶ τὸν ϑρονὸν 247. βασιλείας] ῥγεεπιτε, τὴς ΧΙ, 44, τό, 
64, γο, 71, 74) 82) 92,5 93» τού, 119, 120, 121) 123») 134) 144, 168, 
242) 343) 344) 345, 446. (οηλρὶ. ΑἸ4. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. τοὺ βασι» 
λεὼς 236. τῶν βασιλέων Οεοζς. 

ΧΙΕΝΙΙ. Καὶ εἰσῆλθον) καὶ γὲ πλϑὸν 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. 
Δαυὶδ] , 44» 247. λέγοντες} καὶ εἰσεληλυϑάσιν μόνοι καὶ εἰπὸν 
19) 82, το8. ῥγατηϊε. καὶ εἰσεληλυϑάσι μόνοι καὶ εἰπὸν 93. ᾿Αγα- 
ϑύνα!] Ὀΐ5 (εηρίς ό4ᾳ. ΑΙά. ἐγαϑυναι τοϑ. ᾿Αγαϑύναι--ὄνομά 
σε] ἀγαϑύναι τὸ ὄνομα σε ὁ Θεὸς Σολομὼν καὶ τῇ υἱῆβ σα (ἢ) 71. 
ὁ Θεὸς] Κυριος ΧΙ, 82, 93» 443, 344. Οοπιρὶ. Ὑμεοάοτγεῖ, Ὁ. 2. ἴῃ 
4 Ἀαγ  ῥσααυε. Κυριος τς. τὸ ὄνομα] τῶ (6) ονομα Ζ4ς. Σα- 
λωμῶὼν]} - τῇ νι σα ΧΙ, 44) τ, τό, 64, 92, 120, 121) 134) 144γ2 
446, 24). Αἶεχκ. Αττν. 1. Ατπὶ. Εὰ. Οεοσρ. ϑίαν. Μοίᾳ. υἱξ σε 
λομῶντος 10. ἔς, ΠΗ͂ τῷ υιδ9 82, 93. Σαλομῶν του νιξ σου ς2, 70, 

74, 11οὸ) 123, 416, 443. (αἵ. Νίς. Σολομῶν τῷ νιπσου τού. τα νικ 

σου Σολομῶντος τοϑ. (οτηρί. ἅς, ἀρίχυε σε, ὙΠοοάοτεῖ. 1]. οἶϊ. Σο- 
λομώντος τῇ νι σα 242. ΑἸά, Σαλων (401 Σαλωμ) τὰ υιξ σε 24. 
καὶ μεγαλύναι}) α καὶ 48. καὶ μεγαλύναι---ϑρόνον σι] α Οὐ ἰῃ- 
τεπηεὰ, 44. ὑπὲρ τὸν ϑρόνον σου] κα 247. τορροσεχύνησε ὅτο. δὰ 
Άπῃ. ςοπη.} φῴφογαυνΐ! τὲς Ῥαυϊά ἐπ εὐδὲὶ ψμο Ατηδγ. ὁ βασιλεὺς} ὃ 

βασιλεὺς Δαδὶδ Οδηηδά, ἴῃ (δε. Νὶο. ἐπὶ τὴν κοίτην] ἐπὶ τῆς χοι- 
τῆς αὐτῷ 93) 1ο8. ΟοΙηρὶ. (εηηδά, ἰπ Οἵ. ΝΊς, " ὠπὸ τῆς κοίφης 
αὐτὰ Αγα. τ. Απη. 4, τρὸς τὴν κοίτην αὐτῷ ϑίαν. Οὐἶτοςσ. κοί- 
τὴν} - αὐτὰ ΧΙ, 24, ς6, 64, 70, 71) 74, 82, 92, τού, 119) 120, 121, 
124) 144) Δό, 242) 243, 2445) 24.) 246, 347: ΑΙά. ΑΙεχ. Οδέ. Νῖς. 

Οεογρ. (αν. Μοίᾳ. “Ἢ ἑαυτὰ ξς. 
ΧΙΥΠΙ. Καί γε} και 82, 93ν τοϑ. Οοιρὶ. πω. 1. Αὴἶτι: Ἐὰ. 

Θεοῖς. ϑι3ν. Καὶ γε ὅτως εἶπεν] καὶ εἶπεν 44. Καὶ γε ἅτως 
εἶπεν ὁ βασιλεὺς ὅτο. 84 ἤη. οοπι.Ἶ εἰ ἀϊχίε: Βολοήϊίοιες Πονοέπας 
ἢ εω: ζγγαρὶ, σεὶ ἀεάδϊπε σελὲ ἀοάὶς ἀξ {ππείπο νιθο {(ξαἰδμέοα ἐσ ἐάγοιω 
γπέο, 6'. οομἶὶ πεσὶ οἱάδαε, Αταρτ. ὃ βασιλεὺ)] , 4.5 Βὐλαγη- 
τὸς} ευλογήμενος 19. 84.) 3, 1το8. Οοπιρί. Κύριος ὁ Θεὸς} α Κυ- 
ριος 24}. ὃς ἔδωκε) ος ἐπαιῆσεν Δ4ς.. ἔδωκε] - μοι 447. 
Ατὔτῃ. σ. Αστὰ. Ἑἀ. -Ἐ ἰάεπι ἰπίεσ ὑποοβ Αἰεκ. σήμερον] α τοβ. 
( οπρὶ. καιφήμενον)] χαϑῆσαι (0) 247: καϑῆσϑαι ΑΠΏ. 1. 
Ατπι. Ἐά. ἐπὶ τῷ ϑρόνου] ἐπι τὸν ϑρονον 119. α τῷ ΑἸ4,  Ἅ9ύ- 
γον. (Λου] Ἠαεῖ μκβὲὶ ἰῃ οἰδγαίξ. τρίποτγε Δίοκ. βλέπαεσι] ἰδὲ μα 
δῖαν. Οἴτονς. 

ΧΙΙΧ. ἐξέρησαν) Ἴ- καὶ ἔπηγεσαῦ ΣΙ, 44. 42, ς ς, 64, γ1,) 749 
᾿[- 

ΚΕΦΙΙ 

42. 

49. 

---. 
ΒῚ 

Ν 

αἰ ὦ 
'ς,»" ᾿ 

ΙΝ Τ τὰ 



ΚΕΦ. 1. 

5ο. λητοὶ τῇ ᾿Αδωνίου, καὶ ἦλϑον ἀνὴρ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτῷ. 
51. 

52. 

, Αἰά, Αἰεχ. απηλϑὲν 44, ς2, ςς, τό, 

ον 

ὉΠ 

᾿ 
“ἃ 

Ἰ 

ΕΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

Ν Ν, 9. » 9 ν." 3 » “Ἂ᾿ ἴω] 
Σαλωμὼν, χαὶ ἀνέςη χαὶ ἀπῆλϑε χαὶ ἐπελάδετο τῶν χεράτων τοῦ νυσιαςηρίον, Καὶ ἀνηγγέλη [δι Ἁ ΄ 3 »ΎΣ) ΄ 3 ’΄ 

φ ΄ 

τῷ Σαλωμῶν, λέγοντες, ᾿Ιδὰ ᾿Αδωνίας ἐφοξήϑη τὸν βασιλέα Σαλωμὼν, χαὶ χατέχει τῶν χεράτων [ω 
», ΄ τῷ ϑυσιαςηρίου, λέγων, 

ῥομφαίᾳ. ᾿ Καὶ εἶπε Σαλωμὼν, 

3 ΄. ζΖ' Ξ ' 
- , 

Ὁμοσάτω μοι σήμερον Σαλωμὼν, εἰ οὐ ϑανατώσει τὸν δδλον αὐτῇ ἐν ᾿ὰ ἤδαξξες Ω , εν Εαν' γένηται εἰς υἱὸν δυνάμεως, εἰ πεσεῖται τῶν τριχῶν αὐτᾶ Σ) -Ὰκ νν ἰον )Α4, - “,᾿ ρ᾿ ζΖ ἐπι Τὴν γην" Καὶ εαν χαχία εὑρεϑῇ ἐν αὐτῷ, ϑανατωθήσεται. Καὶ ἀπέςειλεν ὁ βασιλεὺς Σα.- Ν Ν ΄ » ΄ ρ᾿ 
“ μ᾿ : 

ρ 

λώμῶν, χαί κατήνεγκαν αὐτὸν ἀπάνωθεν τῇ ϑυσιαςηρίε" χαὶ εἰσηλϑε, χαὶ προσεχύνησε τῷ βα-- σιλε! Σαλωμών: χαὶ εἶπεν αὐτῷ Σαλωμῶν, Δεῦρο εἰς τὸν οἶχόν σου. 

Ἃ) ες: ἐν, Ν 2 - ρῷ .-" " : ' 
ΚΑῚ ἤγγισαν αἱ ἡμεραι Δαυὶδ ἀποϑανεῖν αὐτὸν, χαὶ ἀπεχρίγατο (Σαλωμὼν υἱῷ αὐτϑλ λέγων, 

χαὶ ἰσχύσεις, χαὶ ἔσῃ εἰς ἄνδρα, Καὶ φυλάξεις πορεύεσϑαι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτᾶ, 

Ἐγώ εἶμι “πορεύομαι ἐν ὁδῷ “πάσης τῆς γῆς: 
φυλαχὴν Κυρίου Θεξ σου τῇ 

92, τού, :20, 141, 134, 1447)436, 442,.24.3, 544, 24ς. (ομρί. ΑΙά, ΑΙεχ. δε, Νίο. εξανερησαν καὶ ἀνεχηδησαν 19, 93. .ὄ " καὶ ἀνεςη- σῶν 70, 247. Απτῃ. τ. Αγτῃ, Ἐκ, “καὶ ἀνοπηϑησαν 82. ἐξανεςη- σῶν 121. ἐξέζησαν ἐν ἐχγάσει καὶ ἀνίγῆσαν Θεοῦ. ἄς, οπιἑῆο ἐν, δίαν. οἱ κλητοὶ] οἱ κεχλοιμένοι (0) το. οι κεχλήμενοι 82, τοϑ. ( οπιρί. οἱ κεκλιμένοι 93. τοῦ ̓ Αδωνίς} α τοῦ 11| 242, 247. υπὸ τα Ορνιὰ 19, 1τοβϑ. ὑπὸ τα Ορμϑια 82, 93. Ῥταδτηῖτε, ὑπὸ Οὐομρρὶ. ἦλθον] ἀπηλϑὲς Π1. αἀπηλϑοὸν ΧΙ, το, 645 71, 74, 82, 93, τοῦ, τοϑ, 119, 120, 121, 1349 18, 236, 243, 544, λάς, 546, 447. Οοπνρὶ. 
70. 92, 143) 144, 242. Οδῖ. Νῖς. δίαν. Μοίᾳ. ἦλϑεν Απη. τ. Αταν, ΕΔ, Θέεογῳ. οἰνὴρ] ἐκαςος 10, 82, 93, τοΒ. Οὐπιρὶ. 5ν.. -᾿ ἕκαςος Ασζω. 1. Ασα. Ἐά, εἰς 

τὴν ὁδὸν αὐτξ] εἰς τὴν ἑαυτῷ οδὸν 19, 82, 93, 1οϑ. (οπρ!. τῇ ὁδῷ 
αὐτῷ ϑῖδυ. ὁδὸν αὐτῷ} σκηνὴν (οοστ. ζυργὰ οδον) αὐτα. 226. ὁδὸν αὐτὰ ᾿Αἰεχ, ταόλιν αὐτῷ (ροια. 
1, ᾿Αϑωνίας] Ορνιας 19. 

ἴε4ᾳ.} α οὐπὴ ἱπιειτηεά. ςό. Σαλωμὼν} του βασιλεως Σολομωντος 
85, 93, 1ιο8. Σαλὼμ (ἔς τοι. ἔε4.} 134. . Σαλωμὼν---Σαλω- μῶν τ ἴῃ οοτη. ἴδᾳ.] αὶ δἰτογιεγ. οὔπὶ ἱπιεττηδά. α 8. καὶ ὠπῆλϑε] 
καὶ ἀνῆλσϑλεὲ ΧΙ. -Ἐ οἐς τὴν σχηνην τοῦ Κυριξ 19, 82, 93, τοϑ. κα καὶ 
Δι. 1. Αγπχ. Ἐκ. καὶ ἐπελάβετο] και ἐχράτησε το, 82, τοβ. 
(οπηρί. καὶ κατέσχεν 93. καὶ ἀπελάξετο ΑἸά. τῇ ϑυσιαςηρίᾳ} 
Ἔ λέγων. ὠμόσατο μοι σήμερον ο βασιλεὺς Σολομὼν τὸ μη ϑανατωσαι τὰν δουλον αὐῇς ἐν ρομφαια 19. -[- δαάδῃ), πἰᾶ ομοόσατω, 82, τοβ. 
Ἔ εαάεπ), ἀὐταίο τα, 92. ᾿ 

1Ὲ Καὶ ἀνηγγέλη] και απηγίοιλαν 19, 82, τοϑβ. χαι ανηγίελρι 
342. καὶ ἀπηγγέλη Οογορ!. καὶ ἀνήγίοιλαν ϑ8ίαν. τῷ Σαλω- 
μὼν] τὸ (ἢς) Σολομῶντι 242.΄. λέγοντες} λεγούων 71. 247. λέ- 
γῶν (οτηρί. καὶ λέγεσι Αγ. :.. Ἄσ. Εὰ, καὶ 
᾿δοὺ ᾿Αδωνίας} (δου Ορνια τ6.ἁ. ἐφοξήϑη] φοβειται τῷ, 82, 93» 
τοϑ. τὸν βασιλέα] , βασιλεα 52) 70, λ4γ 92) τού, 120, 134, 
144. 236, 242. (δῖ, Νίς. αὶ 123. τὸν βασιλέα. Σαλωμὼν] αὶ 44, 
71. τὸν Σάλομων βασιλέα τό. ἔς, πἰῆ Σαλωμων, τῶ:. τον βα- 
σιλεα Σαλομὼν 198. ἀπὸ προσωπε Σαλωμων 247. τὸν βασιλέα 
Σολομὼν ΑΙά, ἀπὸ προσώπου τῷ βασιλέως Σαλομὸκ δ[αν. Οἴτορ;, 
ᾷς, αρίψιε τοροσώπου, Αγ. τ. Ατπι. Εά. καὶ κατέχει] καὶ δου 
χαΐεχεοι το, 82, 93» τοβ. ργῶβΠηΪι. καὶ ἄνερη καὶ ὥπηλϑεν εἰς τὴν σκῆ- 
γὴν τὰ Κυριου τς8. καὶ ἰδὲ ἐκρώτησε Οοτηρί. καϊέχει] ἐπελαξετο 
71. κχατεχῃ 134. κατεῦχεν 24ς. λέγων] καὶ ἔλεγεν Θεοις. 
᾿Ομοσάτω] ὡμοσατω τοό. Ὀμοσάτω μδι] ομοσαΐω δὴ 246.Ό. σή. 
μερον Σαλωμὼν] ο βασιλευς Σαλωμὼν σήμερον 247. ὁ βασιλεὺς σή- 
μερον 5[αν. Οἴἶτοβ. Σαλωμὼν υἱι.] βασιλευς Σαλομων ς2. Ρτα- 
πε, ὁ βασιλεὺς « ς, 244, 46. ΑἸεχ, Αγ): τ. Απη. Εά. ϑ8ίδν. Μοᾷ. 
ο βασιλευς Σαλαμων ςό, )ς, 123, 243. (αι. Νίς. ὁ βασιλεὺς Σολο- 
βῶν 71, 82) 93, τοβ, 536, 242. (οπηρΙ. εἰ οὐ ϑανατώσει] του μη 

ατώσαι το, 82, 93, 1τοϑ. Οὐοπιρί. α οὐ γι. ὅτι οὐ ϑανατώσοι 
ὕξογρ. δίαν. Μοίᾳ. ἕνα οὐ ϑανατώσῃ. ϑῖαν. Οἰἶτος. ϑανατώσοι 
ϑανατωσοι 242. τὸν δέλον] τω δαλω 544. δᾶλον αὐτῷ] ϑῶλον 
αὐτῷ Αἴεχ. 

ΠῚ. Καὶ εἶπε] ργατωῖε. καὶ ανηγίελη τῶ Σαλομὼν ᾿ις8. Σαλω- 
μῶν} ὁ βασιλεὺς Σολαμὼν 82. γένηται] γενοιταί 93, 1324. εἰς 
υἱὸν. δυνάμεως} υἱὸς δυνώμεως Αγαι. τ.. 8[αν. Μοίᾳ. μετὰ τῶν υἱῶν 
θυνατῶν. Οδον. ἄς, ἤπειαπίουϊο, δίδν. Οἴἶορ. εἰ πεσεῖται] καὶ μὴ 
᾿σεση 19) 852, τοβ, Οοπιρί.. οὐ τεσειται 44. οὐ μη τεσει.93. εἰ 
πεσεῖταν--ἐπὶ τὴν γῆν] οἱ πεεσεῖται ἀπὸ τῶν τριχῶν αὐτῷ ϑρὶξ μία 
ἐπὶ τὴν γὴν Ἄστη. τ, Αται. Εά. οὐ ϑρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτῷ. οὐ τποισεῖ. 

ἀπὸ τοροσώπου---ἰφοξήϑη ἴῃ σοχ,. 

ἰλέχϑη Οεοῦς.. 

. ἰσχύσεις Οεονρ. σὺ δὲ 1 

φυλάσσειν τὰς ἐντολὰς αὐτῷ χαὶ 

ται ἐπὶ τὴν γὴν Οοοῦς. ὥς, ἥπε καὶ δουηάο, 5ἷαν. 
τοῦ] ἀπὸ τῆς κεφαλης αὐτὰ ϑριξ το, 82, 93, 
(Ής) αὐτῷ 242. ρῥγαινίτε, εκ 247. 
Οομιρί. Ατχηὶ. 

' τῶν τριχῶν, αὐ- 
108, (ομρ!. τὸ τριοχὸν 

καὶ ἐὰν] εαν δὲ το, 82, 93. 1οϑ. 1. πη. Ἐά. Οδοτρ. ϑιλν. Μοῷ. χακχία] κακὰ 344. κακία εὐρεϑῇ ἐν αὐτῷ] ευρεϑὴ ἐν αὐτῶ κακια 58. . ευρεϑῃ κακία ἐν ἄυτῷ 447. ἐν αὐτῷ]. 44. ϑανατωθϑήσεται) αποϑα- γείται 10, 82,92) τοϑ. ΟΟμρΡΙ. ργαηηΐίε. ϑανάτῳ Οαϊ, Νῖο. ϑανάτῳ ποϑανιῖται Αττη. τ. ἄπο. ἘΔ, ργαωπιίτ; μετὰ τῶτο 8αν. Οἴορ. 1Π|1. ὁ βασιλεὺς] , 44, 85, 93, 1ο8. ὃ βασιλεὺς Σαλωμὼν] Σαλωμὼν ὁ βασιλεὺς Αἰεχ., Σαλωμὼν] Σαλομων (ϊ {ὩρτᾺ)} ὦ ς8. κατήνεγκαν] χατήνεγχεν 11, 111, τό, γο, ττο, 123, 134. ΑΙά. Απη αὶ Απη. ἘΔ, καϊηγαγον το, τοϑ, (οπρὶ. χατήγαγεν 82,93. αὐτὸν} ἀπάνωθεν} ἀπὸ τῷ, 82, 94, τοϑ, 245, 243, 241. Οοῃρρϊ. ἐπάνωμεν τό, τοό. ἀπάνω 1ς8. ἀπὸ αἀνωϑεν 247. ἀπάνωθεν τῷ “υσιαρηρίου] ἀπάνωθεν ἀπὸ τὰ ϑυσιαξηρίᾳ ἐκεῖϑεν Ασῃῃ. σ᾿. Απω. Ἑάὰ. καὶ εἰσῆλθε] καὶ εἰσηλϑεν Ορνια 19, 1ο8. χαὶ εἰσηλϑὲν Ογνεια 82; 93. τῷ βασιλεῖ], βασιλει 11, 55. Σαλωμὼν] Σολομωντι (Άς ἴΔΠ} 242. Δεῦρο] τῦορενον. 19, 82, 93) 1ο8, ΟΟῃρὶ. Αγζῃι. σ. Αστὰ, ἘΔ. Θεοῖς. ϑ8ιαν. πδο νὰ 
.ν᾿ δ ΝΣ ἷ 1, Καὶ ἤγγισαν--ἀποθανεῖν αὐτὸν] και ἐγένετο μετὰ ταυτὰ χαξ. ἀπέθανε Δαυιδ και ἐκοιμηϑη μετα τῶν ττατέρων ἄντὰ το, 82, οἡ. ἄς, ὨΪΠ ττάτερων αὐτῶν, τιο8β.( ἀποϑανεῖν) Ῥταιτηϊτ, του 123. (οί. αὐτὸν] κα 247. ΑΙεχ. Αζαι. τ. Ασπι. Εά. 8ἴαν. Οὔἶτορ. καὶ ἀπέκρί- 

γῶτ0} καὶ ἀνετειλατο ΧῚ. και ἐνετείλατο το, 44, ζ2, ξς, 56, 64, 
71) 74) 82, 92, 93, τού, τοϑ, 119, 120, 121) 123) 1347 144) 148, 236, 242, 243, 244, δᾷς, 246. Οὐομρὶ. Αἰά, Οδι. ΝΊς. 8:|ν. Σά- λωμὼν] ργξεγηϊτξ, τῳ ΧΙ, 44, ςα, 55, 64) 71) τού, 110, 120, 121, 123, 
134) 1447 236, 442, 243, 544, 24ς. ΑἸά, ΑἸεχ. Οδι. ΝΙς. Σαλω- μὼν υἱῷ αὐτῇ] τω νιω αὐτε Σολομῶντι ἐμπροσϑὲ τὰ ϑανατε αὐτὰ το, 82, 93, τοΒ. τω υἱω οὐε Σαλομων 18, τῳ νιῳ αὐτῇ Σαλωμὼν 247. τῷ υἱῶ αὐτῷ Σολομῶντι Οοηρὶ. 

11... ᾿Εγώ εἰμι «πορεύομαι} α 
ἜΠεοάοτεῖ, Ο. 3. ἰπ 3 Εερ. 
Θεοῖς. ἐγὼ ὠποίχομαι 8[αν. 
βεύσομαι ἸΒεοάοτεῖ, 1]. οἰξ. 

Ἀπ. τ. Αστῃ. Εὰ. ἐγὼ τορευόμενος 
πορεύομαι] τοορεύου (ἢς) 245. πο- 

ἐν ὁδῷ} ἕν τῇ οδὼ 44. ενωπιον )ι. 
ὁδὸν Αὐτῃ. 1. Αγ. Εά. τῆς γῆς] ζωης 44. καὶ ἰσχύσεις] καὶ 
κραταιωϑῆση το, 82, 93, τοϑ. (243. πιᾶγρ.) ΟοΙΏρΡ]. Τοοάοτχεῖ. Ἰος, εἶς, καὶ ἰσχυσὴς 5342. καὶ σὺ ἰσχύσεις Ατη;. τ. Αἰτῃ, ΒΔ. σὺ δὲ 

ἴσχυσον ϑῖλν. καὶ ἔσῃ] καὶ ἔσυ (0) 248. 
καὶ ἴσϑι ϑῖαν. εἰς ἄνδρα] -" τελδον ΧΙ, 64, γῖ, το, τῶ, τε, 
845. Αἰά, - -ξ δυναμεως το, 82, τοβ. ᾿ΤΓΒεοάοτεῖ. 1. οἷ. εἰς ἀνδρας δυναμεως 93. ἀνὴρ ΑΥπι, σ. αἰνὴρ δυνατὸς Θεοῖς. οἰνὴρ τέλειος 
ϑ[αν.. 

ΠΙ, Καὶ φυλάξεις] καὶ φυλαξη 19, 84, 93. (οπηρ!. αιχαν τε, 
καὶ φυλαξον 24:ς. ϑῖλν. φυλακὴν] Ρταβτηὶετ, τὴν ΧΙ, το, 44, ξς, ςξ6, 
645 γ1, 74γ85, 93, τού, το, 119, 120, 121, 123, 1347 144)1ς8, 536, 
2342, 243, 344,24.) 247. (ὐταρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. Οδὲ. Νίο. Ἐπεοάοχεῖ, 
1. οἷι, τὴν διαϑηκὴν 110. φυλακὰς Αττη. τ. Ατπι. Εά. 
Θεξ σου], Κυριου 1. τῷ Θεῶ Ἰσραὴλ ὙΒεοάοτεῖ, 1. εἶτ, Θεῖ σε] 
Ῥιαονα, τοῦ 44) τό, γ1, τού, 134,1 8, 236, 242, 24ς, “46. οπιρὶ. 
(δϊ. Νῖο. Θες Ἰσραὴλ 82. τὰ Θεὲ Ἰσραηλ 93, τοϑ. (243. τηβιγ.) 
καὶ τῷ Θεξ σου 8ῖαν. Οἶτοσ. τῷ τορεύεσϑϑα!] ττορευόμενος ϑίαν. 
Οἴἶξος. ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῷ} ἐν ττασαις ταις οδοις ἀντῃ ΧΙ, ται. 
δῖαν. ἐνώπιον Κυριου 19,. 1οΒ. ενωχιον αντα 85, 93. (943. παρ.) 
ὙΤμδεούοτεῖ, 1, οἷ φυλάσσειν]. Ῥταδτηϊτῖ, καὶ 64, 71) 110, 243, 244. 

Κυρίου 

αμ τῷ, 44) 84, 93, τοϑ. Οοιυρΐ. 

Καὶ ᾿Αδωνίας ἐφοξήϑη ἀπὸ «τροσώπου 

τις ΚΕ  κλὴ] 
“ἢ 

Ν) 

ΤΣ 

Ἧ 

ἩΨ{0 ὁ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

ΚΕΦ. πὶ 

τὰ δικαιώματα χαὶ τὰ ἀρίματα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ γόμῳ Μωυσέωρ' ἵνα συγήσης ἃ “ποιήσεις 
χατὰ πάντα ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι" Ἵνα ςἥσῃ Κύριος τὸν λόγον αὐτῇ ὃγ ἐλάλησε, λέγων, Ἐᾶν 
φυλάξωσιν οἱ υἱοί σε τὴν ὁδὸν αὐτῶν “πορεύεσϑαι ἐνώπιόν μου ἐν ἀλησείᾳ, ἐν ὅλῃ χαρδίᾳ αὐτῶν, 

λέγων, Οὐχ ἐξολόδρευϑήσεταί σοι ἀνὴρ ἐπάϑωνσεν ὑ ρόνον Ἰσραήλ. Καί γε σὺ ἔγνως ὅσα ἐποί- ς. 

ησέ μοι ᾿Ιωὰξ υἱὸς Σαρεΐας, ὅσα ἐποίησε τοῖς δυσὶν ἄρχεσι, τῶν δυνάμεων. Ἰσραήλ, τῷ ᾿Αβεννὴρ 

υἱῷ Νὴρ, χαὶ τῷ ἀμεθαι υἱῷ Ἴεϑερ, χαὶ ἀπέχτεινεν αὐτοὺς, χαὶ ἔταξε τὰ αἵματα πολέμου ἐγ 

εἰρήνη, χαὶ ἔδωχεν αἷμα ἄσωον ἐν τῇ ζώνη αὐτὰ τῇ ἐν τῇ ὀσφύϊ αὐτᾶ, χαὶ ἐν τῷ ὑποδήματι αὐτῷ 

τῷ ἐν τῷ ποδὶ αὐτδ. Καὶ ποιήσεις κατὰ τὴν σοφίαν σδ, χαὶ οὐ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτῷ ἐν 6. 
Ω, ρὸ ρὼ ρὼ ᾽ “ Ἶς 

εἰρήνη εἰς ἄδε. Καὶ τοῖς υἱοῖς Βερζελλὶ τῇ Γαλααδίτου «ποιήσεις ἔλεος, χαὶ ἔσονται ἐν τοῖς 5. 
» ᾿ Ν ρ πον ΄ ἮΝ Ὡ.- »Ψ “΄ ΜΝ ““ Η διδ - ΣΝΣ τὐῆτ, Ρ : 

ἐσθίεσι τὴν τράπεζάν σου" ὅτι ὅτως ἡγίισάν μοι ἐν τῷ μὲ ἀποὐιδράσχειν ἀπὸ “προσώπου ᾽Αζεσ- 

ἵν. Ἵνα ςἤρη]) οπως φήσει 19. ὅτὼς ςησὴ 82. οπὼς ζησὴ 921, ὅς, πἰῇ οσφυος μδ, 82, 93. 1Ιο8. ἐν τῷ. μέσῳ αὐτῷ Ἄστα. 1. Ἄσῃ. Εά, 

108. ΟὐμΡΙ. ινα φῆσες 121)242. Κύριος] κα (Πῖς 44: )242. τὸν ὀσφύϊ αὐτξ) ὀσφύει (10) αὐτὰ 34ς. ἐν τῷ ὑποδήματι δζς. δὰ βη. 

λόγων) τα ρημαῖα 19, 82, 93. 1τοϑ. Οοπιρὶ. τὸν λόγον αὐτῷ}  ςοη).} ὑπόδημα αὐτῷ ὑπέϑηκεν αὐτῷ 81ᾶν. Οἴἶτορ. ὑποδήματι) 
λᾶντου 4η.- Ῥοηϊξ δηῖδ Ἰζυριος τοῦ, 134. 144.2 46. ζει. Νις. [ ὃν ὑποδιμαῖα (4) 242. ᾿ ὑποδημαῖ, ἀὐ τ] υποδημαῖι [5 10. 82, 93» ιοϑ. 

ἐλάλησε] ἃ ἐλάλησε τξερι ἐμὸν 19, 93, τοϑ. Οὐπιρὶ. - Κυριος τσερι αὐτὰ 3.1 44,71. αὐτῷ (υι Αἰ10ι1 ἐτεφυεηῖεγ) ΑἸεχ. αὐτῷ τῷ ἐν 
ἐμ 44.. -Ἐ τερι ἐμὲ 2, 74, 92) τοῦ, 1205 123»1 34» 144, 236, 242, τῷ ποδὶ αὐτξ} τῶν ποδῶν αὐτῷ Ατχ..1. Απτη. Ἑ4ά. τῷ ἐν τῷ] τὸ ἐν 
243, 244, 247. ΑἸ4, Αἰεκ. Οἱ. Νῖς. δῖαν. Μοίᾳ. ἃ ἐλαλησε Κύριος τω Π|. τοδὶ αὐτὰ} ποδι μὰ το, 93, 108. παιδί (ἢ) μ8 82. 

τσερι ἐμοῦ 82.  ἐμᾷδ ἕνεκα Αστη. 1. Αγ. Εάἀ. σθοῦρ. «ἐ πρὸς αὐ- ὟΙ. ποιήσεις] ποιήσις (ἢς) 24ς.. κατὰ τὴν σοφίαν] καΐα τὴν 

τὸν 81αν. Οἴτοσ. Ἐὰν φυλάξωσιν] εαν φυλαξονται 19, 71) τοῦ, φρονήσιν τ9, 82,.93, 1ο8. ΟοπηρΙ. καὶ οὐ κατάξεις] α 8 243. 244, 
244. εαν φυλαξωΐῖαι 82, 93,243. Οοιηρί. εῶν φυλαξεσιν 24ς. οἱ 4247. Οἤρεη. Οοιηπιεηῖ, ἴῃ Εχοά, Ορρ. ἴοπι. ἱϊ. ρ. 1123. τὴν σο- 
υἱοί σον] τὰ τεχνῶ σοὺ 19, τοϑ. Οοπιρί. τεκνᾶ σε 82. τὰ τεχγὰ μὲ λιῶν] τὴν τολιν (ῆς νεῖ. 9.)}1. τὴν τυολιῶν αὐτῷ} αὐτῇ τὴν τδο- 
93. αι τς8, 247. τὴν ὁδὸν αὐτῶν] τας οὗδς το. α αὐΐων «6, λιῶὼν Οτΐρεη. 1]. εἶτ, ἐν εἰρήνῃ} Ροηὶξ δῖε τὴν πολιὰν 93, 108. 
τας οὖες αὐΐων 82, 93, τοϑ. Οπιρὶ. Ατπι. 1. Αστη. ἘΔ. Οδογρ. ϑίδν, Οοιιρί, ἐν αἰματι 243, 244. σὺ εν αἰματι 247. μετ᾽ εἰρήνης 8513ν. 
Μοΐίᾳ. τῶς ὁδὲς αὐτῷ 8ιαν. Οὗτος. αὐτῶν 13] αὐἷον 242. αὐτε ραεῖβεε Νὰ]ξ. εἰς ἅδε] ἐπ ερμϊοόγο ΒΙΒ]. Βοβεπι. Μεϊδηϊήςμ. 
χ4ς. ποορεύεσϑα!] ργαεανῖτε, τα 44) 82) 93, τοϑ. Οὐομηρὶ. ἐνώ- ΨΙ1. Βερζελλὶ] Βερζελλει (ε ὥρχω) 93- Βεερζελλι τοά. Βερ- 
πιόν μου] ἐνωπιον ἐμ 11. κα 247. δ(αν. ἐν ὅλῃ} ργξεπηῖτ. καὶ 444,4, ζοξελὶ ϑῖαν. Οἴτορ. (Οξ, 2 ες: χἶχ. 81) 32.) ἔλεος) ελεὸον 82, 
93. Οοπνρὶ. καρδιῳ} -“ καὶ ἐν ολῃ ψυχῃ 7ι. καρδίᾳ αὐτῶν 953. ἐν τοῖς ἐσθϑίεσι] μετὰ τῶν ἐσθιόντων δῖαν. Μοίᾳ. τὴν τρᾶ- 
Ἔ και ἐν ολῇ Ψυχῃ αὐΐων ΧΙ, ς2, ςς, 645) 74) τού, 119, 120, 121, πεζαν σου] ἀπὸ τῆς τραπέζης σου Ατηι. τ. Ατπι. Εἄ. ἐπὶ τὴν τρῶπε- 

123). 1345 1447) 158, 236, 242, 243, 244,.24]. ΑἸά. ΑἸεχ, (αῖ. Νίος. αν σου Θεοῦ. ὅτι ἅτως] κα ὅτως 64. ὅτι ϑτως ἔγίισάν μοι} 
Αγῃ. Εά. Οεογς. ϑίαν. Ἐ οδάεπ), ηἰῆ τὴ ψυχη, 19, 82, 93,). 108. τι δ'τὸς τσαρεςὴ ἐνωπιον μου 19, 93, 108. οτι τοι ἐζετρεψαν μὲ 247. 
ΟοαιρΙ. - ἐν ψυχῇ αὐτῶν Απῇ. 1. λέγων 23]. ΧΙ, 71, 82, 93, ἤγ[σᾷν μοι] ηγῖσαν μι (οὑπὶ μὲ ἴαρτα [ἰη.) 236. τίαρεςῊ ἐνώπιον 

ἐν δὲ τς . 
Φλδ᾿ ΜΆστα. τ. Απῃ. ἘΔ. φυλάσσων ϑῖαν, Οἴτορ,. φυλάσσειν νόμῳ το, 121, 243, 244. λέγει Αττη. 1. Ἄπη, Εά, ᾿ κ ἐξολοϑρεν- Ἄ ἰνρη 

ΠΝ Ἐς φήλε τς φυλαῦσειν τὴν οδον Κυριου και τὰ τροῤαγμαῖα αὐτῇ και τὰ ϑϑήσεται!) οὐχ ἐξαρϑησ ετᾶι 19, 82, 93, 1τοϑ. Οοπηρὶ. ἐξολοϑρευϑή ὁ ἢ) Ὶ 
ΣΝ κριμαῖα αὐτῇ καὶ τας ἐντολᾶς ἀντ καὶ τὰ χριματῶ ἄντε καϑα γε- σεται] ἰξολεϑρευϑήσεται (υε {ἐπιρὲτ.) Αἰεχ. σοι ἀνὴρ] α σοι 4) ὦ ἜΣ χυ ̓  γραπῖαι ἐν νομω Μωφη τ9. φυλάσσειν τὴν οδον αντὰ καὶ τὰ σροςαγ- 'ΑΥΠΊ. 1. Ασηι. Ἐά. ἐπάνωθεν] ἀπανωθϑὲεν 64, 143. Οδϊ. Νίς. Αττ. 1. 
᾿ ἐν μαῖα αντε αχριδασμαῖα αντε καὶ τὰ κριματα αὐτὰ ἐντολας αντε καί Απῇ. Εὰ, ϑιαν. ἐπάνωθεν ϑρόνου) απὸ τα. ϑρονᾷ μου το, τοϑ, 
ἘΝ τὴν: τὰ μαρτυριὰ αντε καϑαὰ γεγραπῆαι ἐν τῷ νομὼω Μωσὴ 93. ἔς, ἤπε (πρὶ. απο τοὺ ϑρονου 82, 93. ἐπάνοϑεν (0) τοῦ ϑρονου 426. 
ἀν Γ δ ακριδασματὰ αυτϑ, τοϑ, τὰς ἐντολὼς} τὴν οδὸν 82. (243. ΠΉΆΓΕ.. ) ϑϑρόνου] ργαιηἶτε. τα 44») 745) 106, 120, 123, 134» 144) 242, 247. ΑΙά. 

ΔΕ: Ἢ Ὑμεοάοτεί. Ι. εἷς τὰς ἐντολὰς -“γεγραμμένα] τὰς ἐντολὰς αὐτῇ, ΑΙοχ. (δι. Νίς. ᾿ ᾿ οἷ φ" κὰὶ᾿ τὸ τα δεώγμαϊα, αὐτῶ, πὶ τὰ χρίματα αὐτῷ, καὶ τὸ μαρτύρια Νν. Καί γε] καὶ γε φτι τού, 134, 144, 226. (αῖ. Νίςο. και οτι 
᾿ αΞ ᾿ πὰ ᾿ Ἵ αὐτῷ, καϑὼς γέγραπαι Οοπρὶ. καὶ τὰ δικαιώματα] -- αὐτὰ γ1, 247. Καί γε σὺ ἔγνως] καὶ σὺ γὺν οἶδας 19.. καὶ γυν συ οἰδας 85, τῇ ᾿ : “ 447. Αἰεχ. κα 236, 242. καὶ τὰ προςαγμαῖα αυτϑ κᾶν τὰ ἄχρι- 93» 1ιοβ. Οοτηρὶ. καὶ σὺ αὐτὸς ἔγνως Αττη. τ. ΑΤτῖ. Ἐά. καὶ τοῦτο 
ἔν ξασματ α αὐτῷ 243. ΠηᾶτΡ. αν πῶ Σ προςάγμαῖα αὐτῶ, ἀκριδάσμαῖα σὺ ἔγνως Θεοῖς: ἰδὲ γὰρ σὺ ἔγνως δῖαν. Οὔἶτορ. καὶ σὺ ἔγνως ϑ8]ᾶν. 

ὦ ων αὐτὰ ΤΗεοάοτεῖ. 1. οἷ. καὶ τὰ Σ δικαιώματα--- γεγραμμένα] χαι δι- Μοίᾳ. ὅσα ἐποίησε 15] ἃ ἐποίησε 19, 82) 93» τοϑ. (οηνὶ. ᾿ καιωμαῖα χριματα καὶ μαρτυριὰα αὐτου τὰ γεγραμμενα 44. καὶ τῷ ἐποίησέ μοι] ἐποίησέ σοι ΑἸά. Ὅτ. ΑἸεχ. Σαρεΐας] Σαρκια 44) 
᾿ τροςαγμαΐα αὖτε, ἐντολῶς αυτϑ) κῶι τὰ μαρτυριὰ ἀντ, καθὼς γε: 56, τοβ, 123) 144, 245, 446. (πρὶ. (αῖ. Νῖο. Ἄρδζας (ἅς ἰπῇ) 

γραπῖαι 82. καὶ τὼ Σ χρίματα] αὶ ΧΙ, 236, 242. -Ἐ καὶ τας μαρ- 1ἴ9. ((ἢ, 4 Ἀςεξ. Ἷ. 39. Χἴχ, 21) 82, ὅζς.) ὅσα ἐποίησε 49] ᾧ [ΕΣ 
ΤΕ ΙΕ τύριας τά. -Ἐ καὶ τὰ ἡμαρτυριὰ αὐεκ 74» τού, 120, 134, 243, 244, τηϊῖ. καὶ 71. καὶ ἃ ἐποιήσε 82, 93, τοϑ. Οοπρρὶ. τοῖς ϑυσὶν ἄ ἂρ- 
οὐ ω47. ΔΙ4. Ατπι. Εά, Θεογς. δ[αν. “Ὁ ἔβδετα, ἤπε αὐτα, 144. Αππ. 1. ουσι) τοις δυο ἀαρχιςρατηγοις 82, 93, 108. Οομρὶ. τῶν δυνά- 

καὶ τὰ κριμαῖα αὐτὰ ἐντόλας αὐτὰ καὶ τὰ μαρτυριῶ αὐῇα (243. τηᾶτρ.) μεων Ἰσραὴλ) Ἄν Τὸν ϑυναμέων 82, 93, 1ο8, Ἰσραὴλ] ργαιιϊε, 
Ῥβεοάοτεῖ. 1. οἶς. καὶ τῶ κρίμαϊα αὐτῷ καὶ τὰ μαρτύρια αὐτῷ, οαπὶ του τς8.. τῷ ̓ Αδεννὴρ), τῷ 11, τῷ Αδενηρ 1ς8, 242. Οομηρὶ. 

αὐτῷ ρείπιο ἱπ οδιαγδέξ, πιίποτς, ΑἸθχ τὰ γεγραμμένα] κ τὰ ξς. υἱῷ Νὴρ] νιω Ηρ 44: ᾿Αμεσαὶ] Αμέσσαια 1. Αδεσα γι. Ἄμεσ- 
χκαϑὼς γέγραπ]αι ὙΒεοάοτει. ]. οἶς, ἐν τῷ νόμῳ} , τῷ 11,44, ς(6, σα 82, 93. Οοπιρί. Μεσαι τ:ς8. Αδεσσαΐ 347. ᾿Αμμεσὰ ΑἸεχ, 
γ4, τοῦ, 121, 134) 144) 1ς8, 236, 242, 244,24. ἡπωύφίῤε Μω- ᾿ΑΔξεσιὼ (Θεοῦ. ᾿Αμεσιὰ 8[αν. Οἴἶτορς. νἱῷ Ἰεϑὲρ] υἱῳ Εϑερ, 
σεως. ς6, 247. Τπεοάοτξι. 1. οἷ. Μωση 82. Μωυσεος τοό. Μωυσῆ αρχιφξρατηγοις Ἰονδα 82. υἱω [εϑὲρ ἀρχιςρατήγω Ιεαδὰ 93) τοβ. 
Οὐοπιρ. ἵνα συνήσῃς} ὁπως ενοδωσει 19. οπὼως εὐοδωϑῃ 82, 93. υἱῷ τῷ Ιεπὲρ Οϑοτρ. Ἔ ςρατηγοῖς Ἰάδα ϑἰαν. Οὗτος. Ἰε9ὲ0} 
(243. τᾶτρ.) Ὑδοοάοτεῖ. 1. οἷϊ, ἱνώ συνήσεις το6. ὅπως εὐωδώση ἘΜῈρ τού. καὶ ἔταξε) και εταϊαξαν (υν νἱάἀσζυτ : ἐοτῆ, ναὶ ἐπε- 
(ἤς) τοϑ. να συνῆς 110. 'νὰ συνιεις 226.4  συνήσῃης] συνὶ ἧς (ῇῆς, ταξεν) ξς. καὶ ἔταξε τὰ αἵματα) , τα ΧΙ, γ1. καὶ εξεδικησεν 
χυδῇ [τότ ἰπ τηεάϊο εταίβ.) 121. συνιῆς 1239242. (οπιρὶ. ΑἸεχ. (Αι. αἰμα 19, 82, 93, 1ο8. Οοπηρὶ. καὶ ἐφήτησε τὸ αἷμα Αττη. Σ. Ατη). 
Νῖςο. συνιεὶς 2470. ἃ ποιήσεις} α 56. ρταπηῖτῖ, εἰς 110. ἃ Ἑά. καὶ ἔταξε τὸ αἷμα Θεοῖς. καὶ ἐχχέων τὸ αἷμα 8]λν. εἰ ἐβω- 

εἰ “σοιήσεις δες. δὰ ἤπ. ροη,.] σαντα ὁ ἃ ύ ποιεις καὶ τανταχου οὐ ἐᾶν ἔπ:- αι (ππρκίπεπι νυὶς. πολέμου) πολεέμον 44. τὰ πολεμὲ τό. ἐν 
ὄλεψεις ἐχει 19. ἢς, πἰῆ ποιήσεις, εἴ πανταχπ, 82. ταῦα ποιησης. εἰρήνῃ! ἐν τῇ εἰρηνῃ ἄντῇ τῖρ.. ἐν εἰρήνη --ἀϑῶον) α Οὐ πὶ ἱπίεγηγοα, 
και τντα ΧῊ δ ἐᾶν επιδλεψης ἔχει 93. παδα ἃ ποιεις, και πανταχῆ 1, ΧΙ, ςς, ς6, 64, γι, τς58, 24ς- εἰρήνητ-- ζώνῃ αὐτξ]} ἀείυπε οπ- 
οὗ ἐαν επιδλεψης ἔκει τοϑ. ἔς, εἰῆ ποιήσειὰ (243. τηᾶγρ.) Οοπηρῖ. πἷᾶ ῥγεεῖεῦ αὐῖα, (ὥρρίει. ἴῃ ΤΏΆΥΡ. ΤΕ ΠΙΟΤΕ Πη. ερηνηγ χαι εδωχεν αιμα 
ἘΠεοάογεῖ. 1. οἷ. ποιήσεις] τοοιησὴς 144. κατὰ τῶντα] καὶ εν ἢ ζωη) 121. καὶ  ἔδωκεν--- ζώνῃ αὐτ8} κι αιο. αἷμα ἀϑῶο) 
ἀπαΐϊα ςς. ὅσα ἂν ἐντείλωμαι] ἃ ἐντειλωμαι 44. οσα ἐντέλλομαι αἷμα ἀϑωὼν δῖαν. ἐν τῇ ζώνῃ αὐτῇ] εν τὴ ζωὴ μα το, 82, 93 108. 
74. Ἄττῃ. 1. Απη. Εα. οσα εντείλομαι 121. λᾶν 247. Αϊέχ. “ὅσα ἔν τὴ ζωη αὐτὰ 74); .130, 134) 144η)242. 243. (αι. Νίο. εἰς τὴν ζωνὴν 
ἐνετεειλώμην δῖἀν. ἐντείλωμαϊ σοι] ἐντείλομαᾶι σοι τοῦ. (144. οοτ. δϑ[αν. Οἴἶτορ. . τῇ ἐν} α τῇ 44. 119, τῶτ. δῖαν. Οἰἶξγορ. χαὶ ἐν Τὴ ὶ 
ἐντείλωμαι τῇ. τ60.) 242. εντελλομᾶι σοι 24. 244. τῇ ἐν τῇ ὀσφύϊ αὐτὰ] και ἐπι τη ζωνη Τὴ’ Οσφυος ἀντὸῦ τον, τοι; 



ΚΕΦ. 11. 

8. 

9. 

10. 

11. 

1. 

13. 

14. 15. 

16. 

«δράώσκειν με Αττη. τ. Ασηι. Ἐά. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ 
ὯΝ “5 ἰον ἣν ν᾿ [ον ᾿- ᾿ σαλὼμ τὰ ἀδελφῇ σε. Καὶ ἰδὲ μετὰ σξ Σεμεὶ υἱὸς Γηρὰ υἱὸς τᾶ Ἰεμινὶ ἐχ Βαερὶμ, χαὶ αὐτὸς 

΄ . ΄ ΄ 3 " “,ᾳς » . ΡῚ 

κατηράσατο με χατάραν ὀδυνηρὰν τῆ ἡμέρᾳ ἢ ἐπορευόμην εἰς παρεμξολάς" χαὶ αὐτὸς χατέβη εἰς 
3 ΄ 3 ν » ““ Ὲ : 
ἀπαντὴν μοὺ εἰς τὸν ᾿Ιορδάγην, χαὶ ὥμοσα αὐτῷ ἐν Κυρίῳ, λέγων, Εἰ ϑανατώσω σε ἐν ῥομφαίᾳ. 

Ν 3 Ὺς 3 ΄ . 2. Ν Ψ 5. 2 »ο- ᾿ Καὶ οὐ μὴ ἀϑωωώσης αὐτὸν, ὅτι ἀγὴρ σοφὸς εἶ σὺ, χαὶ γνώσῃ ἃ ποιήσεις αὐτῷ, καὶ χατάξεις τὴν 
Καὶ ἐχοιμήϑη Δαυὶδ μετὰ τῶν “πατέρων αὐτῶ, χαὶ ἐτάφη ἐν πολιὰν αὐτῷ ἐν αἵματι εἰς ἄδα. 

᾽ ΄ ιν Ὁ 7 ΄ “πόλει Δαυΐδ, Καὶ αἱ ἡμέραι ἃς ἐξασίλευσε Δαυὶδ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ, τεσσαράχοντα ἔτη" ἐν 

Χεδρῶν ἐδασίλευσεν ἑπτὰ ἕτη, χαὶ ἐν Ἱερεσαλὴμ τριάκοντα τρία ἔτη. 

ἐπὶ ϑρόγου Δαυὶδ τῷ πτάτρὸς αὐτᾶ, χαὶ ἡτοιμάσϑη ἡ βασιλεία αὖτ σφόδρα. Καὶ εἰσῆλϑεν 

Καὶ Σαλωμὼν ἐχάσισεν 

᾿Αδωνίας υἱὸς ᾿Αγγὶν πρὸς Βηρσαξεὲ μητέρα Σαλωμὼν, χαὶ προσεκύνησεν, αὐτῆ" ἡ δὲ εἶπεν, Εἰ- 
βήνη ἡ εἰσοδός σου : χαὶ εἶπεν, Εἰρήνη. : Λόγος ον πρὸς σέ' χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Λάλησον. Καὶ 

εἶπεν αὐτῆ, Σὺ εἴδας ὅ ὅτι ἐμοῖ ἣν βασιλεία, καὶ ἐπ᾽ ἐμὲ ἔσετο σᾶς Ἰσραὴλ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 

εἰς βασιλέα, χαὶ ἐςράφη ἡ βασιλεία, χαὶ ἐγένετο τῷ ἀδελφῷ με, ὅτι παρὰ Κυρίε ἐγενήϑη αὐτῷ. 

Καὶ γῦν αἴτησιν μίαν ἐγὼ αἰτᾶμαι ππαρὰ σξ, μὴ ἀποςρέψης τὸ πρόσωπόν σου" χαὶ εἶπεν αὐτῷ 

μου 82. ἥτισαν μοι 24ζ.- ἐν τῷ με ἀποδιδράσκειν] ἣν τῷ ἀποδὲ- 
με ἀποδιδράσκειν] Ττ. ΧΙ, 121, 

ις8, 247. φεύγειν μὲ 19, 825) 93ν 108. (οῃῃηρῖ. "μὲ 449 52) 74, 

1ού, 123») 1345 1442) 236, 2425. ΑΙά. (αἴ, Νίς. Βαθεῖ με ἴῃ Ἵβαγαῶ, 

τηΐμοτε Αἰεχ. ὠποδιδράσκην ((ς) με 245. ἀπὸ προσώπε] ἐκ προσ- 
ὡπα 19, 82, 93. 108. Οοτρρὶ. ὠπὸ προσόπε (ἢ) 54ς. ἀπὸ προσ- 
ὥπου ᾿Αδεσσαλὼμ] ἀπὸ ᾿Αδεσαλὼμ Ατηι. Ἑά. Θέ ογς. ᾿᾽Αδεσσα- 
λὼμ] Αδεσαλωμ (υῖ {0ρτ4) 144, 245. ((. 2 στρ. 1,2.) ᾽Αδισ- 
σαλὼμ τῇ ἀδελφξ σου} τοὺ αδελφε σον Αξεσσαλωμ 82, 93, 1οϑ. 
Οοηρί. τῇ ἀϑελφϑ σε] τυ μξ 247. 

ΨΙΠΠ1Ι. Καὶ ἰδὲ μετὰ σοῦ] α 93. 

1ο8. μετῶ σοῦ] α σου 244. 
ἰδὲ μετὰ σοῦ} αὶ 10, 82, 

ἔςαι μετὰ σοὺ ϑῖαν. Οἴπορ. Σε- 
μεὶ} Σέμέει το, 144) 36, 242. Σεμὶ Απῇ. 1. Σεμενίξ δϊδν. Οἴτορ. 
(Οὗ, 2 Ἀςρ. χνὶ. ς. χὶχ. 16.) υἱὸς Γηρα] υἱος Γιρα 74. Οεοζρ. 
ανιος 247. υἱὸς Γηρὶ 5|άν. , Οἴτορ. υἱὸς τῷἪ Ἰεμινὶ] α τε 123. 
υἱος ἴεμενεε 236, 442. υἱὸς Ἰεμενὶ (αῖ. Νίο. υἱὸς τοῦ Ἰεμινὶ 
ἐκ Βαερὶμ] α 44. Ἰεμινὶ] Ιεμένεε 64, 95. Αἴεχ. Ἰεμενι 719). 74, 
τού. “Ἴεμεινεε 93. (ΟΣ, 2 Ἀες. χχ. τ. ἄς.) Ἰεμιενὶ ἐκ Βαερὶμ] 

Ἐμενεῖ ὁ ἐκ Βαὼϑ' Οὐρεῖμο (ῆ.) 82. ἔκ Βαερὶμ] εκ Βααϑέρειμ 11. 
ἐκ Βαϑέρειμ ΧΙ, τό, τς, 243, 244,)24ς. Αἰεχ. εκ Βαβρειμφ 64. εκ 
Βαϑεριν 71. ὁ ἐκ Βαϑούρεὶμι (ῃς) 93. ὁ ἐκ Γαδααϑερεὶν τοϑ. εκ 
Βαυρειμ 119. ἐκ Καϑέρειμ 121. ἐκ Βαϑεριμ 246. ὁ ἐκ Βαερὶν 
ΟοπρΡ!. Βαυερίτε Ατπι. 1. Απῃ. Ἐά. ἐκ Βαϑαριΐμ 8ϊαν. Οἴτοξ. 
καϊηράσατό με] καταρη" (Άς) 247. καϊηρήσατό με ΑἸεχ. κατά- 
ραν ὀδυνηρὰν] πιαϊεάίδιίοπε ῥεβῖπια Ψα]ρ. τῇ ἡμέρᾳ] Ργατηΐτ. εν 
935 1τοϑ8. Οὐπρ. εἰς ταρεμβολὼς] εἰς παρεμβολήν. 93:- ἄὥπαν- 
φήν μου] απαϑησιν μου ΧΙ, ςὅ, 64, 71, 82, 93, τού, τοϑ, 110, 
123) 158, 242) 243) 244; 34ς, 246, 247. ΟοπΊΡ]. ΔΙά. ΑΙεχ. απαν- 

τησιν μοι 121. εἰς τὸν Ιορδάνην] εν τω Ιορδανη γ1. ἐπι ΤΟΥ 

Ἰορδάνην 82, 939 τοϑ, 123. (οπιρί. Οεογς. ϑίαν. λέγων] καὶ λέ- 
γῶν Θεοῦ. Εἰ ϑανατώσω] ὅτι οὐ ϑαναϊώσω Ατηι. Ἐά. “ ἢς, ἔπε 
ὅτι, Απῃ. 1. Οδογρ. ϑίαν. ϑανατώσω σε] ϑανατωσω αὖον 243, 
5244. 

ΙΧ. Καὶ οὐ] καὶ συ οὐ 93, τιο8. Καὶ οὐ μὴ ἀϑωώσῃης αὐτὸν] 
λ1ς8. καὶ μὴ αϑοώσει αὐἷον 24ς. οὐ μὴ ἀϑωώσῃς} μὴ ἀϑῶον 
ποιήσεις Αττι. τ. Ατηϊ. Ἐά. σοφὸς} φρονιμος 64, 119.0. εἶ σὺ] 
δϑίχιιε ργοποπηίης, υἵ 410], 8ιαν. Οἰἶτορ. καὶ γνώσῃ] και γνωσει 
93, 1ού,242. καὶ γνωσὴς 246. και γνώσεις 247. γνῶσι Απτῃ. Ἐά, 
ἃ ποιήσεις] τι ποιήσεις 44. ϑἷαν. Μοίᾳ. ὡς ποιήσεις Αττῃ. τ. Αχτῃ. 
Ἑά. τί ποιήσῃς ϑίαν. Οὗτος. καὶ καΐαξεις} καὶ οὐ κααξεις 243, 
244. ἐν αἵματι εν εἰρηνη 243, 244.. με9 αἵμαῖος 8514ν. εμπε 
γαηραΐπε ΒΙΌΙ. Βομετι. Μεϊδπες ἱ. εἰς ἄδου] «ὦ “ρωϊεάγωεπε Β[ΌΙ. 

Βοδεπ). Μεϊδη  ἢ]]. 

Χ, ἐκοιμήθη) κοιμαῆαι 19, 82, 93, τοϑ. Οοπιρ. Δαυὶδ) Ῥτξε- 
αἡἷττ. ὁ ὦ 58. μετὰ τῶν πατέρων] μέτα τοῦ τᾶτρος α(ς. μετὰ 
τῶν πατέρων αὐτῷ, καὶ ἐτάφη] καὶ ταφεὶς ἦν παρὰ τοῖς σατράσιν 
αὐτὰ ϑῖαν. Οἷἶτορ. ἐτάφη] ετάφϑι 134..ἁ. ἔν τόλε!] ἐν τῇ ὥολει 
τοϑ. (οπλρί. 

ΧΙ. αἱ ἡμέραι} ἤσαν αἱ ἡμέραι Οεοτρ. ιν. 
ϑίαν. ἐδασίλευσε] εἐδασίλευσαι 94. Δαυὶδ] 56, 119. οἐπὶ 
τὸν Ἰσραὴλ] α τὸν ΧΙ, 6, 93» ̓χοϑ. Οοπιρ]." ἐν Ἰσραὴλ ϑίαν. 
τεσσαρακονα] Ἔ καὶ ὥεντε 247. τισσαράκονα ἔτ.) εἐτὴ σαρα- 
κοντὰ τοῦ. ἐν Χεθρὼν] εν Χεύρων. 93, τοῦ, 18. ργβείηϊτε. καὶ 
247. ἐδασίλευσεν] α Εἷς το6. ἑπ]ὰ ἔτη] Ττ. 11, ΧΙ, ὅ4; τού, 

γο:». 1]. 

. ἃ] ἐν αἷς 

ΟΡϑαἶττ. τὴν 935 106. ( οπλρὶ. 

244. κετὴ 246. ἐν Ἱερεασαλὴμ] -᾿- ἐδασιλευσεν ς ς, 64, 745 τού, 
110) 121) 1237) 13471ς8, 236. (πρὶ. Αἰὰ. Αἰεχ. Οδῖ. Νίς. -Ἐ εδα: 
σιλευσεν ἐπ! Ἰσραὴλ 82,,.- τριάκοντα] ἐπὶ ἴσραηλ το8. τριά- 

κοιῖα τρία ἔτη] τη τριακοα τρια 44) τοό. τρία] καὶ τριὰ ςς, 64, 
82, 939 119) 121) 1347 1445.) 158, 24) 247. (οπρὶ. ΑἸά. ΑἸεκχ. 

Ατπι. :. πῃ. Ἑά. 

ΧΙ]. ΑΌ ἢος ςοπιπιαῖς ἱποὶρὶϊ Τλθεῖ τε Ἀεζποπιπι 1η (οάά. 
19, 82, 93) 108, 24ς. ἐκώϑισεν] α ΧΙ. εκαϑήῆσεν 94. ἐπὶ 
ϑρόνου) ἐπὶ τοῦ ϑρονου 445 74, 82, 93» 108, 150, 123) 134. Οργηρὶ. 
ΑΙά. ΑΙεχ. (δι. Νίς. ἐπὶ τὸν ϑρονον 544. “ αὐτῷ] -" νιος ἐτῶν δω- 
δεκα ΧΙ, 44, ς2,) 645) 71, 74, 029) 1ού, 110, 120, 121) 134) 144) 18, 
226, 242, 243, 344. ΑΙά. (δι. Νῖς. δῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ νιος δωδεκα ἔτῶν 
ςς. αὐτοὺς (ΠΟ) νιος ἐτῶν δωδεκα τ23. -Ἐ ἐτῶν ϑωδεκα 247. ΑἸεχ. 
Αγπι. τ. Αππ. ἘΔ. “Ἑ αὐτὸς δώδεκα ἐτῶν Θεοῖς. -Ἐ ὧν δώδεκα ἐτῶν 
ϑίαν. Οἱἶτορ. 

ΧΙΠ. ᾿Αϑωνίας] Ορνια (ἔς ροῆελ) 19θ.ἁ υἱὸς ᾿ΑΥΥ13}: ᾳ ΗΠ, 
543, 244. ᾿ΑΥΎΪ3] Αγίειϑ ΧΙ, 93. Εγῇϑ 44. Αγίριω 24. 
Αγεϑ' 247. ᾿Αγὶϑ᾽ Οομηρ!. Αττη. Εά. 8ϊαν. Ο ᾿Αγεὶϑ ΔΙεχ. 
᾿Αγὶδ Ατπὶ. :. ᾿Αγϑὶπ Θεοῦ. πρὸς. Βηρσαδεὶ] προς Ορνιαν 
Βηρσ. (ἔς) 1:8. Βηρσαδεὶ] Βηρσαδεαι (υϊ ωργα) 93. Βηϑσαθεὶ 
(ἔς ςοπῇλπίετ) ΑἸεχ. Βειλί(αδεε Ψυὶς. (Οἵ, 2 Ἀςρ. χὶ. 3) μητέρα] 

μητίρα Σαλωμὼν] μετα Σολομωΐῆος 
προσεκύνησεν ἀὐτῃ} προσεκύνησεν αὐΐην 24ς. ΑἸεχ. ἡ δὲ 

ἜἝ αντω 242. καὶ λέγει 
242. 
εἶπεν} καὶ εἰπὲν αὐτῷ 82, 93, 108. Οοπιρὶ. 
Ασα. τ. Αγ. Ἑα. Εἰρήνη τ᾿ ---χαὶ εἶπεν ἴῃ οοπῃ, ἴ64.} λα εἰπὶ 

ἱπτοστηθά. 242. ἡ εἴσοδός σου) ἡ ὁδὸς σα τΔ1. Ἑρήνη αἱ:,} 245. 
Ἕ ἐσίν Ασπη. τ. Απῃ. ΕΑ. 

ΧΙΝ, Λόγος μοι} ργαπιῖτῖ. καὶ εἰπὲν 74) 82, 92, 93. τού, 120, 
(12:1. τὰ. τες.) 1239) 134) 1440 236, 2445 247. ΟΟΙΏΡΙ. ΑἸεχ. (αι. Νὶς. 

8|αν. Μοίῃ. λόγοι μοι εἰσὶ ΑΥπι, 1. ἔς, Ργβιη ο καὶ λέγει, Απῃ. 
Ἑὰ. φγαπηῖς. καὶ εἶπεν ᾿Αδονιὰ δῖαν. Οἴἶτορ. πρὸς σέ] ἐςὶ μετὰ 
σοῦ Θεοτρ. ργαπιῖτ. ἐςὶ 8ῖν. Οὗτος. καὶ εἶπεν αὐτῷ] α ἄντῳ 
44. τιο) 247. Απῃ. σ. Απῃ. ἘΔ. - Βηρσαδεαι 82, 93. 5 δὲ -εἰπεν 
αὐτὼ 342. 

ΧΥ. Σὺ οἶδας] σοι οἰδας 93: σὺ αὐτὴ οἶδας Ατη. τ. Απη. Ἑἀά. 
οἶδας] εἶϑας 3242. ἐμοὶ ἦν] ἐ ἐμὴ ἦν 44, τό, 93) τού, 121, 123) 18. 
αι. Νίος. ἐμὴν (ς) 245. μου ἥν Ατη). 1. Ασην. Ἐὰ, ϑῖαν. Οἶτορ. 
βασελεία τ] ρταπιῖτι. ἡ ς ς), 710 74) 82, 925 93» 1ού, 110) 123», 134} 
144, τς, 236, 242, 244) 247. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙκχ. (καῖ. Νίς. 

ἔπ ̓ἐμὲ] ὅ ὅτι ἐπ᾿ ἐμὲ Θθοσ. καὶ ἐπ᾽ ἐμὲ--εἰς βασιλία] πρὸς με ἦν 
ἤδη τᾶς Ἰσραὴλ ἐπιςρέψας τὸ πρόσωπον αὐτῇ ὥρε βασιλεύειν με ἐν 
αὐτοῖς ϑϊλν. Οἶτον.  ἔϑετο] εϑηχκὲν 1.8. τὸ τρόσωπον αὐτα} 
το πρόσωπον αὐΐων, 19) 93. Οοπηρ. εἰς βασιλέα] ὥςε βασιλεύειν 
δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐςράφη] και ἀνέγραφη 5. καὶ ἐπεγραφη 1οϑ8. 
Οοπιρί. ἡ βασιλεία] -- ἐπ᾿ ἐμὰ 8ῖαν. Οὗτος. καὶ ἐγίνετο) 
καὶ ἐγενηϑὴ 11, ΧΙ, 44. 55» 5, 71) 74» τού, 110, 120, 121) 123; 134, 
148, 18, 236, 243, 344, 347. ΑΙά, ΑΙεχ. καὶ ἐγεννηϑὴ 342. τῷ 
ἀδελφῷ μου] ἐπὶ τὸν ἀδελφόν μου ϑῖν. Οἷἶτορ. παρὰ Κυρίου] 
παρὰ Κυριω 19) 242. ἐγενήθη} ἐγένετο 11, ΧΙ, ςς, τό, 64) 71) 

119. 121) 168, 243, 344; 24, 446, 247. ΑΙεχ. ἦν 1τ9,.82, 93, τοϑ. 
Οὐπιρὶ. αὐτῷ] ὅτως δῖαν. Οἴτορ. 

ΧΥῚ. μίαν] μικραν 82. -Ἐ μικρὰν 93, 108, 158, 8ϊαν. Οἴτορ. 
μίαν ἐγὼ} ΤΥ: 247. ἰγὼ ἡ αἰτῶμαι}) α ἐγὼ 74- μὴ ἀπορρέψης τὸ 
πρόσωπόν σου] κα 247. μὴ ἀπορρίψης ὠπὸ προσώπου σου Οτεογς. 

ΟΥ̓ 

καὶ 



φ 

᾿“ 

υὐὰ 
ν Τὶ 

ἀλῦ Βηρσὰ 

ν᾿ ΚΑ 
ά 

ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
-- 

: - -“» 3» »-. εὰ Ν, Ν, Ν Ἂ "" Φ ». ᾽ Ρ 

ξεὲ, Λάλει. Καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἶπον δὴ πρὸς Σαλωμὼν τὸν βασιλέα, ὅτι οὐχ ἀποςρέψει 
μ} [] Ν ’΄ 3 ρ 

τὸ πρόσωπον αὐτῷ ἀπὸ σᾶ, χαὶ δώσει μοι τὴν ᾿Αξισὰγ τὴν Σωμανίτιν εἰς γυναῖχα. Καὶ εἶπεν 
᾿ κῶν ῥεὼ λαλή ερὶ σῇ τῷ βασιλεῖ. Καὶ εἰσῆλθε Βηρσαξεὲ «τρὸς τὸν β Βηρσαξεὲ, Καλὼς" ἐγὼ λαλήσω “ὲρ ῳ . θ θ ασι-- 

ἴω “,Όἂἂὦ .» 7 ..» ΄ ε. ΝΝ 5 2 ἈΝ 9 νμῺη 

λέα Σαλωμὼν λαλῆσαι αὐτῷ “περὶ ᾿Αδωνίου" καὶ ἐξαγεςη ὁ βασιλεὺς εἰς ἀπαντὴν αὐτῆ, χαὶ 
΄ 2, Ν .. » “2 Ξ᾽Ν “ 5 ΄ Ξ Ν 23 9 5» ΄ κῶς Ν φ β 7 . 

χατεφίλησεν αὐτὴν, χαὶ ἐχάϑισεν ἐπὶ τοῦ ϑρόγου" χαὶ ἐτεϑὴ ὕρονος τῇ μητρί τοῦ βασιλέως, χαὶ 
' ρ“ 2 “Ὁ ωὴ 2 ΄ Ν »..νΝ 593 ι  “΄ῖὔἿὔὮ. ρ 

ἐχάϑισεν ἐκ δεξιῶν αὐτῇ" Καὶ εἶπεν αὐτῷ, Αἴτησιν μίαν μιχρᾶν ἐγὼ αἰτᾶμαι παρὰ σοῦ, μὴ 
9 7 | Ν 7 ' ᾽’ Ν  Ψ "ε Ν ἰ, 4 ΄ ΘΝ Ν 2 3 7 

ἀποςρέψης τὸ -πτρόσωπόν μου" καὶ εἰπεν αὐτῇ ὃ βασιλεὺς, Αἴτησαι μήτερ ἐμὴ, καὶ ἐκ ἀποςρέψω 

σε. Καὶ εἶπε, Δοϑήτω δὴ ̓ Αδισὰγ ἡ Σωμανίτις τῷ ᾿Αδωνίᾳ τῷ ἀδελφῷ σε εἰς γυναῖχα. Καὶ 
Ρ ᾿ ,, “Φ ρῸ Ν, 7΄ Ὰ»ν» - 

ἀπεχρίϑη ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν, χαὶ εἶπε τῇ μητρὶ αὐτᾶ, Καὶ ἱνατί σὺ ἥτησαι τὴν ᾿Αξισὰγ τῷ 

᾿Αδωγίᾳ : χαὶ αἴ; τῷ τὴν βασιλείαν, ὅτι ὅτος ἀδελφός μου ὁ μέγας ὑπὲρ ἐμὲ, χαὶ αὐτῷ Αὐσωνίᾳ : χαὶ αἰτῆσαι αὑτῷ τὴν δασιλείαν, οτί ὅτος Φφος μ μέγᾷς ὑπὲρ ἐμὲ, χαὶ αὐτῷ 
᾽» ω “« 2 ΄ ες » ᾿ς .» 

᾿Αξιάϑαρ ὁ ἱερεὺς, χαὶ αὐτῷ ᾿Ιωὰξ υἱὸς Σαρδΐας! ἀρχιφράτηγος εταῖρος.) Καὶ ὠμοσεν. ὁ βασι- 
ὡς επδτ ; Ν Ν ͵ ὸ . 

λεὺς Σαλωμὼν χατὰ τῇ Κύριου, λέγων, Τάδε “Φφοιήσαι μοι ὁ Θεὸς χαὶ τάδε ππροσϑείη, ὅτι κατὰ 

πρόσωπόν σου] Ὡροσωπὸν μου 144. “Ὁ ἀπ᾽ ἐμοῦ 245. Ατπι. 1. ΑΥῚ]. 

ἘΔ. Λάλει] αἴτα δῖαν. Οἴτορσ. 

ΧΥῚΙ. εἶπεν αὐτῇ -Ἐ Ορνια το, (82. ρετιπιαις Ορνεια.) τοϑ, 
τις8. -Ἐ Ορνεία 93. -Ἐ ̓ Αϑονιὰ 5ῖαν. Οἶτορ. Εἶπον δὴ] εἰσελϑὸον 
δὴ 24ς. λέξεις Αττη. 1. Αγ. Εά. ἢ ϑίδν. πρὸς Σαλωμὼν) 

προς Σολομωνα (ἢς ἱπ|τ4) γι1. Σαλωμὼν] ροξ ροπῖε βασιλέα ΑἸά. 

τὸν βασιλία] -ἰ- λέγων ϑῖαν. Οἶτορ. ὅτι οὐκ ὠποςρέψει] καὶ οὐκ 
ἀποςρεψει το. τὸ τρόσωπον αὐτῷ ἀπὸ σὰ} τὸ τπροσωπὸν σα 10; 82, 

93, 1ο8. Οομρ. καὶ δώσει μοι τὴν ᾿Αδισαγ] καὶ ἵνα δῷ μοι τὴν 
᾿Αξισὰν Θφοτρ. 8[αν. Οἴτορ. ἔς, πἰᾷ ᾿Αξισώγ, ϑῖαν. Μοίᾳ. ᾿Αδι- 
σὰγ} Λξισακ (ἢς ἱπῆα᾽ 44.) 82. Βισακ ς6. ᾿Αδισαᾶχ (υϊ {ὩργᾺ) 
Οοπρὶ. (ΟΕ, «ἀρ. ἷ. 3» 15.) τὴν Σωμανίτιν] τὴν Σεμανιτιν (ἔς 
Ροΐξεα 44) 55, 243.) ς6, 71. τὴν Σεμανιτὴν ττ0,) τῶι. τὴν ᾿Αξιμα- 
νίτην (Π0)} 242. τὴν Σομνανίτιν Αται. 1. Αγ. Εά. α δῖαν. εἰς 

ναϊκα] Βαθεῖ εἰς 'π ομδγαξξ, πηίποτε ΑἸεχ. ἐπ μχογεσι ὅγτ. Βατ- Ηθῦγ. 
ΧΨΠΙ. εἶπε] εἶπεν ἀντὼ 93, 1ο8. Οοπιρ. Καλῶς] καλῶς 

ἐξ πη. τ. Ἀπῇ. Ἐά. σῷ βασιλεῖ] μετὰ τῷ βασιλέως Αττα. 1. 

ΧΙΧ: Καὶ εἰσῆλϑε] καὶ ηλϑὲ 4ς. τωορὸς τὸν βασιλέα] ἐνώπιον 
τοῦ βασιλέως ΟεοΥρ. ϑ8[αν. τορὸς τὸν βασιλέα Σαλωμὼν] προς Σο- 

λομὼν 44. Σαλωμὼν] α 247. δῖαν. Οὗτος. λαλῆσαι αὐτῷ] 
λαλῆσαι μετ᾽ αὐτῷ Αγ). 1. Απη. Εά. ὁ βασιλεὺς] α 44. 74) τού, 
120, 134) 144, 436, 542. (αἴ. Νίο. -Ἑ Σολομὼν 82, 93» τοϑ8. εἰς 
ὠπαντὴν] εἰς ἀπαύξησιν τοϑ, 119, 121) 123, 242, 243, 244,24, 246. 
᾿ΑΙδχ. ἀπαντὴν αὐτῇ) ἀπαντὴν αὐΐης 44. απαντῆσιν αὐῇΐης τό, 

64, 82, 935 158, 247. Οοπρὶ. ΑΙά. αὐτῇ] ρεϊπιὸ αὐΐηξ αὖ εαὰ. τὰ. 
ιοό. καὶ χαϊεφίλησεν] καὶ ἐφιλησὲν 82, 93,9 1083. καϊεφίλησεν 
αὐτὴν] προσεχύνησεν αὐτὴ (οΙρ!. τοροσεκύνησεν αὐτὴν ϑῖαν,. 
ἐκάϑισεν τ] καὶ ἐχάϑισεν αὐτὴν δῖαν. Οἴτος. καὶ ἐκάϑισεν τ-- 
τοῦ βασιλέως] κα οὐπὶ ἱπιετπηοά, 6, ἐπὶ τῷ ϑρόνου] -[- αὐτὰ ΧΙ, 

ἡ4,) 64) 71) 74) 82. 0925) 1ού, 120, 121) 123; 1345 14491{8,236,.242, 
243), 2447) 247 247. (ΟΥΡ]. ΑἸἰά. ΑἸ]οχ. σαι. Νίο. στ. :. ἄστη. Ἑάὰ. 

Οεογρ. δῖαν. ἐπι τὸν ϑρονον αὐτου 93) 1το8. ἐπι ϑρονου αὐτου 246. 
καὶ ἐτέϑη] καὶ ἔϑηκαν ϑίαν. ϑρόνος} ὁ ὥρονος 445 τού, 120, 134, 
144. Ἔ δεύτερος Οεοτς. ϑρόνον δεύτερον ϑῖΑν. ἐκ δεξιῶν αὐτῷ] 
ἐκ δεξιῶν υἱξ αὐτῇ Οεορ. αὐτὰ] υἱξ δῖαν. Οὔἶτος. 

ΧΧ. αὐτῷ] τῷ υἱῷ αὐτῆς 51αν. Οἴἶτορ. 
446, 247. κ μικρᾶν 24ς. κ ἐγὼ ϑίαν. Οἰἶτορ. ἐγὼ αἰτέμαι) Ὑτ, 
Ὅλῖ. Νίς. μὴ ἀποςρέψης. ργαρπυῖτί. καὶ Θεογρ. ἀποςρέψης 

απόρρεέψεις τ51. τὸ τρόσωπόν μοὺ} τὸ τεροσωπὸν σου 1], 11], ς2, 
64, 82, τι, 236, 242, 243, 244. (ῖ. Νίς. τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾽ 
ἐμξ Αὐτα. τ. Ἄπ, Ἐά, 8ιαν. Οἴἶτοξ. ἔς, οτηϊῇο σα, Θέοσξ. αὐτῇ 
ὁ βασιλεὺς} ὁ βασιλεὺς προς αὐΐην «36, 242. (ῖ. Νίς. μαδεῖ αὐτῇ 
ἴῃ ἐδιαγδόξ, πηΐποσα Α]οκ. α αὐτῇ Αγαι. τ. Αττῃ. ἘΔ: ὁ βάσιλεὺς] 
α 71. ᾿ μήτερ ἐμὴ] μητηρ ἐμὴ 11. Οομηρί. μητηρ ἐμοι ςό.᾿ μῆτερ 

μοι 242, 247. μήτηρ μου 24.3.. ἀαὶ οὐκ] οτι εκ ΧΙ, 447 κς, (ύ, 

64. γῖ5) 74) 82) 929 93: 1οῦ, 119) 121) 123) 134) 1445) 1.8, 236, 
.242, 243, 245. 246, 247. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (αἵ. Νίς. Αστιν, Εά. 

᾿ἀποςρέψω σε] ἀποφρεψω σοι 247. ὠποςρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ 
σοῦ Ατηι. 1. Αγπι. Βα, ὀποςρέψω ἀπὸ σξ Οεογρ. 

ΧΧΙ. Δοϑήτω] δωϑητω 542. δΔοϑήτω δὴ] α δὴ 44, τοῦ, τοϑ. 

ομρΡΙ. Αττη. τ. ἄπ. Ἐὰ. δὸς Οεογρ. ϑ8[αν. ᾿Αξδισῶγ] Αμισαγ 
(ῆς ροῆεα) ς6. ᾿ Αδισα (ἢς οοιῃ. ἴε4.) γ1. Αξεισακ (ᾶς ἰπ4) 82. 

ἡ ̓ Αξισαῶκ Οοπιρ!. ᾿Αδισσαὰκ (ἢς Τοπι. {ε4.) ΟΔι. ΝΊς. ᾿Αξισὰν (ἂς 

᾿ 
και 

μικρῶν ἐγὼ] Ττ. 11, 

,, τῆς Ψυχῆς αὐτῷ ἐλάλησεν ᾿Αδωνίας τὸν λόγον τϑτον. 

-- 

Καὶ γῦν ζῇ Κύριος ὃς ἡτοίμασέ με χαὶ 

ἰηἴγὰ) σοῦ. δῖαν. Οἰξγορ. Σωμανίτις} Σεναμιτης (ἰογί. Σεναμι- 

τι) ΧΙ. Σεμανειτις (ἢς ἰπῆτα) τό. Σεμανιτις ττ9. Σεμανιτὴς (ας, 

αρτὰ) 242. Σωμανίτης (ῆς ἱπῖτ4) ΑἸά. τῷ ̓ Αϑωνίῳ]} Ορνια το, τοϑ. 

λα τῷ 44. τού. Ορνεία 82,93. τῷ ᾿Αϑωνίᾳ τῷ ἀδελφῷ σου] τω 
αδελφω σε Αδωνια 24. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἀπεχρίϑη] α καὶ Ατῃ. τ. Αστη. Εα. 

- Σαλωμὼν] και ὁ βασιλευς Σαλομων ἀπεχριϑὴ το. Καὶ πεκρί- 

ϑη---τῇ μητρὶ] και εἰπεν ὁ βασιλεὺς τῇ μητρι 44. ὁ βασιλεὺς Σα- 
λωμὼν] Σαλωμων ὁ βασιλεὺς (ἢς ἱπῆτα 11, 244, 246.) ςς, ς6. Σολο- 
μὼν ὁ βασιλεὺς 82, 935) 108. Οομηρ!. Σαλομων ὁ βασιλευς 1 19. 

Σαλωμὼν] α 158. καὶ εἶπε τῇ μητρὶ αὐτῇ] τὴ μητρι ανα καὶ εἰπεν 
ες. δῖαν, Οἰξορ. τῇ μητρὶ αὐτῷ} "247. Καὶ ἱνατί σὺ] α καὶ 

Καὶ ἀπεκρίϑη 

ξξ, 1ς8, 247. κ σὺ 6, 144, 236, 244. (αἴ. Νῖίς. Ατηϊ. Ἑά. ἱνατί, “ 
ΑΥπι. 1. Οσθοῦρ. εἰς τί σὺ ϑῖαν. ἥτησαι) αἰτεῖ το, 82, 93. αἷς 

τῆσαι 44) τ2ο. αἴτησαι 74. αἰτῇ τοβ. Οοιηρῖί. αἰτεῖσαν 134. 
ἤτησε 242. ἥτισας 24ς. ζητεῖς. Ατῃ, ἘΔ, αἰτίη δῖλν. τὴν 

᾿Αξισὼγ}] -Ἐ τὴν Σεμανιτιν" 247) 525) 74, 120, 134, 144.) 216. ΑΙοχ; 
Ομ. Νίο. ϑιδν. -Ἐ τὴν Σωμανιτιν 64, 71. 
242, 244,.3246. “ τὴν Σομνιτιν Αγῃν. τ. ἄστη. Εά, -} τὴν Σωμα- 
νίτιν εἰς γυναῖκα Θεοῦ. τῷ ᾿Αϑωνίᾳῳ} -Ἐ εἰς γυναίκα 64, 82. εἰς 
γυναῖκα αὐτῷ 8[αν. Οἴἶεορ. 
καὶ ἥτισαι 242. καὶ αἰτῆς 244. καὶ ἡτῆσαι 247. ἀλλ᾽ αἴτησαι 

Αστιν τ. Ασπι. Ἐά. καὶ αἴτησ. αὐτ. τ. βασιλ,] αἴτησαι αὐτῷ καὶ τὴν. 
βασιλείαν ὥεοτς. καὶ αἴτησαι ἔτι αὐτὸν εἰς βασιλείαν δῖαν. Οἴἶτορ. 
ἔτὶ αἴτησαι αὐτῷ καὶ τὴν βασιλείαν δῖαν. Μοί,. βασιλείαν] βασι- 
λειῶν με το8β. ὅτθς] ὅτως 242ὥ. ἀδελφός με] α μου 44. γτα- 
τηϊτῖ. ὁ 64, 93, τού, 121) τς8. (πρὶ. ὁ μέγας] κα ὁ 44, τό, τού, 

121, 158, ὁ μέγας ὑπὲρ ἐμὲ] γεραῖος ἐπ᾽ ἐμὲ 51αν. Οἴτοσ. μείζων 
ἐμξ δῖαν. Μοίΐφβ.υΌ καὶ αὐτῷ 15] καὶ αὐτῷ ἦν Οροῖρ. αὐτῷ ἦν 
ϑίαν. Οἷἶγος. ὁ ἱερεὺς] α ὁ 446. 
και αὐτὸς ς6, 242. καὶ αὐτῷ ϑίαν. Οἴτορ. 
γ0ς} αρχιςρατῆγος [πα υιος Σαρεῖα ς6ό. υἱὸς] ὃ νιος τς, 24ς. 
ΑΙοχ. υἱὸς Σαραυΐας ἀρχιςράτηγος] ο ἀρχιςρώτηγος υἱος Σαρειᾶ 

44. ὁ νιος Σαρδϊα ὃ αρχιξρατηγος 82. ἔς, αδίφυς ὁ ρήοτε, 1οϑ, 
436, 246. (οπηρῖ. Οαῖ. Νίς. Σαρεΐας] Σαρεῖα 71) τού,24ς, 247. 
ὠρχιςράτηγος) Ργατηϊι. ὁ 11, ΧΙ, 64, 71, 93, τού, 1105, 120, 134) 

144) 1:8, 242. Αἰεχ. . ἑταῖρος] α 44 ᾿ ἕτερος (ἢῆς) ς6, 24ς. ὕτα- 
παῖ. καὶ Αστη. τ. στη. Ἐ4. δεύτερος. Οεογρ. δ[αν. Οὗἶτορ.. 

ΧΧΊΠ. Καὶ ὥμοσεν---λέγων] καὶ ᾿ὡμοσε λέγων 44. “ ὥμοσεν] 
ομωσεν 5424. κατὰ τῷ Κυρίρυ] ἦν τῷ Κυρίῳ Ατπι; τ. Ατπι. Εά. ει 
ῆς, ἤπς απίζυϊο, δ᾽ᾶν. Μοίᾳ. ἐνώπιον τοῦ ξυρίου  Οεοτρ. δ8ν. 

Ἰωὰθ---ἀρχιςράτη- 

᾿Οὔτορ. ποιήσαι) ποιῆσαι 144. ποιήσαι μοι] ποιῆσαι μι ([ς) 
ιοό. ὃ Θεὸς] Κυριος γι. καὶ τῶδε τπρροσϑείῃ] -᾿ μοι Οεοτρ. 

᾿ 8ίαν. Οὔἴτον. ὅτι κατῶ} α οτι 24ς. ὅτι οὐ κατὰ ΑτΤη). 1. πη. 
Ἑά. ὅτι κατὰ τῆς ψνχῆς αὐτῷ} φεία εὐπίγα απίσιαπι (μαπι ὅ5γγ. 

“Βαι- εῦγ. κατὰ τῆς ψυχῆς] καῖα τῆς εὐχῆς ΠΠ. ψυχῆς αὐ- 
τοῦ) ψνχης ἐαντα 74, τοῦ, 134. (αἴ, Νίς. α αὐτε 18. ᾽᾿Αδω- 

νίας Αδωνεια (ἢς οοπι. ἴ64.} 11. Ὀρνιας (ῆς Τσοπι. {64.} 19ϑ. τὸν 
λόγον} τὰς λογες τ9. τὸν λόγον τΕτΟ}]}] τατον τὸν λογον 246. 
λα τᾶτον Οεογρ. δῖαν. Οἰἶϊγος. ' 

ΧΧΙΝ. Καὶ νῦν] α νυν 44. ὃς ἡμοίμασέ με} ὁ σοιησας με 
244ς. ἡτοίμασέ με] κα μὲ 44. ἡτοιμᾶσε μοι 24). καὶ ἔϑετό 
με} καὶ εϑῆκε μοι 247. κ με άγῃ. τ. ἄστη. Ἐά, καὶ ἐκάϑισε με 

Φ 

ϑίαν, ἐπὶ τὸν ϑῤόνον] λα τὸν 144. καὶ αὐτὸς] καὶ ὃς 82, 93. 

ΚΕΦ, 

ἰν: 

18. 

10. 

20. 

21. 22. 

23. ᾿ 

24. 

Ἔ τὴν Σαμανιτην χοῦ, . . 

κκαὶγαΐτησαι] καὶ αἰτῆσαι (6) 64. 

νν»» 9 -" 
καὶ αὐτῷ 29]. αὐτῷ 44) 247. Ἃ 



κεφ. 1. 

27, 

28. 

29. 

ὮΝ 

δ 
30. 

. Ὁ. 9. ἴῃ 3Άες. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
322) ΄’ ϑ} ΧΑ" . ΄ 5, ρῶ 7 ᾿ Ν 3 7 ἔϑετό με επὶ τὸν ϑρόνον Δαυὶδ τῷ πατρὸς μδ, χαὶ αὐτὸς ἐποίησέ μοι οἶχον χαϑὼς ἐλάλησε Κύ- 
ΤΣ ὅτι σήμερον νανοαϊωϑήσεται ᾿Αϑωνίαξ. Καὶ ἐξαπέςειλεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμῶν ἐν χειρὶ α- 
. γαίου υἱδ ̓ Ιωδαὲ, χαὶ ἀγεῖλεν αὐτὸν, χαὶ ἀπέθανεν Αδωνίας ἐ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη.) Καὶ τῷ ᾿Αδι- 
ἀὐαρ τῷ ἱερεῖ. εἶπεν ὁ βασιλεῦ," ̓ Απότρεχε σὺ συλεὶς ᾿Αναϑὼϑ, εἰς ἀγρόν σου, ὅτι ἀνὴρ ὀχνἀεδὺ εἶ 
σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ Ταῦτη; χαὶ οὐ ϑανατώσω σε, ὅτι. ἧρας τὴν ἜΉΡΗΕΝ τῆς διαϑήχης Κυρίου ἐνώπεον 
τϑ τατρος βου, χαὶ ὅτι ἐκακοχήϑης ἐ ἐν πᾶσιν οἷς ἐχαχθχήϑη ὁ πατὴρ μου. Καὶ ἐξέξαλε Σα- 
ἀν νὴ τὸν ᾿Αδιάϑαρ τϑ μὴ εἶναι ἱερξα τϑ Κυρίου, ̓ πληρωνηναι. τὸ ἕημα Κύζιοι, ὃ ἐλάλησεν ἐπὶ 

τὸν οἶχον ἫἩλιὶ ἐν Σηλώμ. Καὶ ἡ ἀχοὴ ἦλθεν ἕως Ἰωᾶδ, υἱϑ Σαραΐας, ὅτι Ἰωὰξ ἦν χεχλιχὼς 
ὀπίσω ᾿Αϑωνίου, χαὶ ὀπίσω Σαλωμὼν ἐχ ἔχλινε" χαὶ ἔφυγεν ̓Ιωὰξ εἰς τὸ σχήνωμα τϑ Κυρίθ, χαὶ 

κατέσχε τῶν κεράτων τϑ ϑυσιαςηρίου. Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαλωμὼν, λέγοντ 
Ἰωὰξ εἰς τὴν σχηνὴν τϑ8 Κυρίξ, καὶ ἰδὲ κατέχει τῶν χεράτών. τϑ ϑυσιαςηρία:" 

ες, Ὅτι πέφευγεν 

τῆ; ἀπέςειλε Σα- 
μαμι ὁ βασιλεῦ" “πρὸς ̓ Ιωᾶὰξ, λέγων, Τί γέγονέ σοι, ὅτι πέφευγας εἰς τὸ ϑυσιαςήριον ; καὶ 
εἶπεν ᾿Ιωὰξ, Ὅτι ἐν οδήϑην ἀπὸ «προσώπου σα, χαὶ ἔφυγον πρὸς Κύριον" χαὶ ἀπέςειλε Σαλωμὼν 
τὸν Βαναία υἱὸν ᾿Ιωδχὲ, λέγων, Πορεύε (καὶ )ἄνελε αὐτὸν, χαὶ ϑάψον αὐτόν. ; Καὶ ἦλϑε Βαναίας 
υἱὸς ᾿Ιωδαὲ (πρὸς ᾿Ιωὰξ Σἰς τὴν σχηνὴν τῇ Κυρίου, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς, Ἔξ- 
ελϑε" χαὶ εἶπεν Ἰωδξ, Οὐχ ἐχπορεύομαι, ὅτι ὧδε ἀποϑανδμαι" χαὶ ἐπέςρεψε Βαναίας υἱὸς 

καὶ αὐτὸς ἐποίησέ μοι] και αὐτὸς ἐλαλήσε καϑως Κυριος ἐποιῆσε μοι 
246. καϑὼς ἐλάλησε) καὶ αὐτος ἐλαλήσεν μοι 24ς. 
ἐλάλησε Αττη. τ. Ατῃῃ. Εα, ἐλάλησε] ἐλαλησε μοι 82, 93, 108. 
(οπιρί. ϑϑαναϊωθήσεται} ῥγαεγϊτί. ϑανατῳ 82, 93» 1ο8. 
ΧΧΨ. Καὶ ἐξαπέςειλεν) και ἀπεξειλεν24ς. ὁ βασιλεὺς] καὶ 44, 

)19) 24). ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν} Σολομὼν ὁ βασιλεὺς 93, 1οϑ. 
Οοπρ. Σαλωμὼν] α τοό. Βαναίου) Βαναια 24ς-.- Ἰωδαὲ] 

Ἰωῦδαε γ4. Ιωαδ (ἢς ἔετε {διρετ) 82, 93, 108. ᾿ωιδὰ Αγπι. 1. 
Ἰωιδὲ Ἀπῃ. ΕἘΕά. καὶ ἀνεῖλεν αὐτὸν] καὶ ἀνεῖλε τὴν (8ς) Ὀρνείαν 

82. ΔΉΩΠΟ: ἰη(ετίταγ (εουὶ τὰ. 121. αὐτὸν] τὸν Ορνεια 93. Τὸν 
Ορνιαν το8. τὸν ᾿Αϑωνίαν Οοπιρὶ. ᾿Αδωνίας ἐ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη] 
α οι. σαι. 

ΧΧΥ!. ὁ ὁ βασιλεὺς} Ἔ Σολομὼν 93; ἐδ ϑἷαν. Οὗτος. “Ἢ Σα- 

λωμὼν 24).Ἡ Απότρεχε σὺ] α συ 93. 24ς. Οομηρὶ. Αγηι. τ. Αἰτη. 
ἘΔ. αποτρέχει τιο8Ὦ. ᾿Απότρεχε σὺ εἰς ᾿Αναϑωὼϑ) εἰς Αναϑωϑ 
ἀποτρέχε σὺ 44. τού, 120, 134) 144,.216, 242. ΑΙεοχ, (αϊ. Νὶς. ἔς, 

πἷῇ εἰς Δναξωϑ, 347. . εἰς ̓ Αγαϑὼϑ᾽] ες Αναδωϑ 119. α Τεοάοτεῖ. 

εἰς ̓ Αναϑὼπ Θεοῦ. εἰς ὠγρόν σου] εἰς τὸν αΎρον 
σὰ χαὶ εἰς ΤῸν οἰκοὸν σοὺ 1097) 82, 939 108, ὙΤΒοοάοτεῖ, ἰος. οἷἶζ.. εἰς 

πὸν ὠγρόν. σου ΟΟοταρ. εἴ σὺ] Τι..44.,. τού, ἹΓΒεοάοτεῖ. ἰοο. οἶτ. 
ἐξῶι 93. ἐν τῇ ἡμέρῳ] ρτατηϊ. καὶ Οοιορ. καὶ οὐ ϑανα- 
τώσω] , καὶ Οομρί. τὸλὴν οὐ ϑανατώσω ὅ8ϊ4ν. Μοίᾳ. ὅτι 
ἦρας] οτι ραν τ21. Αἰά. τῆς διαϑήκης] α τῆς 64, 93, 123.) 236, 
247. Αἰά. ΑΙεχ. δε. Νίοσ. τῆς διαϑήκης---πατρός μ8] της διαϑη- 
κῆς εἐνωπιον Κυριου και ἐνώπιον Δαυιδ τε πᾶτρος μδ 44. τὲ πατρός 

μ8} ριιηίε, Δαυιδ 829 93. τού, τοϑ8. Οοπηρί. ργϑπῆϊι. "Δαβὶδ 
“ΓὨεοάοτει. Ϊ. οἷϊ. Ἐ Δαδὶδ Θεοις. (διαν. Μοίῃ. ἱπῖεσ υποοβ.) καὶ 
ὅτι ἐκακεχήϑης] καὶ εκακοχῆδης 74. λότι 180, 134) 144. καὶ πρὸς 
τάτῳ ὅτι ἐκακεχήϑης δῖαν. Οὗτος. καὶ ὅτι ἐκαχεχήϑης ὅζο. δὰ 
Βη.. ςοῃ}.}] 6. ἐκακεχήϑης) ἐκαχωχήϑης (ἔς ἰη4) 64. εχα- 
χκόχυϑης (ᾶς ἰπῆ) 242. ἐν ττᾶῶσιν] ἐν ἀπασιν 11, 246. 
ΟΧΧΨΊΙ. Καὶ ἐξέδαλε] Εἰ ἀεροίμίε Αὐξι. Οεἴξ. ΟοἸ1λι. Οατῖμαρ. 

Σαλωμὼν) κα 74) 123» 134 144. 242. ΟΔλῖ. Νίο. Σολομὼν ΤὨεοάο- 

τεῖ. 1, εἷξ. τὰ μὴ εἶναι ἱερέα τῷ Κυρία} ἀε (πεενάοιϊο Ποπιϊπὶ Αὐδι. 
Οεῆ. ἕο. ἑερία] εἰς ᾿ερεᾶ 44. 64, 82,93, τού, 1ο8, Οὐπηρὶ. ὙΒοο- 
ἀοτεῖ. 1. οἶς. ϑίαν. Οἷἶσος. ργαιμι, αὐτὸν ϑῖαν. Μοίᾳ. τὸἪ Κυρίε} 
κα 44, τοό. τῳ Κυριῳ 82, 93, το, 123. Οοπηρὶ. κ τῷ ὙΒοοάοτεῖ. 1. 
εἶ. τῦληρωθῆναι] ργρεανίς. του ΧΙ, 44) 93, τού, τοϑ. Οοιωρί. 
Ὑβεοάογεῖ. Ἰ. οἶς. κε ἐπρίεαικγ Αὐυϑ,, Οεἴ. ἄς. τὸ ῥῆμα] τον λο- 
γον ΧΙ, τ21. ΑΙά, ὃ ἐλάλησεν] αὶ 745) 120, 134. ον ἐλάλησεν 121. 
Αἰά. ὃ ἐλάλησεν ὅζο. Δ Άπ. ςοπ).}] φιοάῖ ἰοσμες ΟΠ ἀε ἐἰογπο. Ηεἰὶ ἐπ 

καϑὼς καὶ 

δείο»». Αὐυᾶ. Οεἶ, ἕο. ἐπὶ τὸν οἶκον] εἰς οἶκον το6. ἯλιΙ] Ισ- 
ραηλ 93. λει 242. Αἰεχ. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷ. ἐν Σηλώμ!]} εν Σηλω 

44» 74, 82, 93, τοῦ, 120, 134) 144. 216. (αἱ. Νὶς. Ατπι. 1:. Ασῃηι. 

ἘΔ. εν Σιλω 242. ἐν Συλῶ Οοπιρί. μΡοπὶς ἀπῖδ ἐπὶ τὸν οἶκον ΤΒεο- 
ἀοτεῖ. 1. οἶς. ἐν Σιλώμ, Οεοτς. δίαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΥΙ. ἦλϑιν} ΣΤ αὕτη Οεοτς. ἕως Ἰωὼθ) εἰς Ἰωαξ ςς. 

υἱξ} τὰ νις 1]. υἱξ Σαρεΐας] λα 719 74) 92, τού, 120, 134..144) 
436, 242, 24ς) 247. Αἰεχ. (αἵ, Νίς. πῃ. 1. στη. Εα, υἱς Σα- Τα. Νὶς. 

ραλας---οὐκ ἔκλινε] α οὐπὶ Ἰηϊειτηεά. 44. ὅτι Ἰωὰδ] ἐπει ἰλῃζαπὶ 71. 
ὅτι Ἰωὰθ---᾿ Αδωνίᾳ} ὅτι ᾿Ιωὰδ ἠκολέϑει τῷ ᾿Αδωνία ϑίαν. 
κῶς] κεκληχως τού, (1.34. υἱἵ υἱάείυτ,.} τς 8. ΑἸΕχ. 
λωμῶὼν] καὶ οπισω Αξεσσαλωμ 247. Αἴοχι. ἔκλινε] ἐξέκλινε τοϑ. 
Οοπιρί. ἔφυγεν ἸΙωὼδ] , Ιωαδ 44. σκήνωμα] σχηνομα 242. 
τῷ Κυρίου]. α του 445 93» τού, 119, 2446. καὶ κατέσχε] καὶ ιδου 
καΐεχ ει "4. ΤΣ 5 ϑυσιαςηρίου) ἝἜ Κυρίς Οεογρ. δῖαν. Οἰἴἶγορ. 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἀπηγγέλη] καὶ ἀπηγίειλαν 71), 93), 1ο8. Οοπρί. 
Οδοτς. δῖαν. καὶ ἀπηγίελει 244. Καὶ ἀπηγγέλγ--ϑυδιαφηρίου! 
α σι) ἰηϊεττηεά. 74)82. τῷ Σαλωμὼν] αὶ τῳ 44. τὸ (ῆς αἰτοῦ) 
Σολομὼν 545." λέγοντες] α 44. λεγονΐων 24). καὶ λέγεσι ΑἸτη. 1. 
Απης Εά. καὶ ἔλεγον ΘεοΡ.  τυέφευγεν] ἐφυγεν 11, 44, τό, 64, 
τού, 120, 123.) 134) 1449) 236, 242) 247. Αἰεχ. (Δι. Νίς. εἰς σὴν 
σκηνὴν]. εἰς. το σκηνωμα .63») το. ΟΟπρΡ]. εἰς “τὸ χάλυμμα ϑίαν. 
Οὔἶτορ. . τὰ Κυρίου] α του 93, τοϑ. Οοπρρί. καὶ ἰδὲ} α τδὲ ; 93: 
δῖαν. Οἴἶτος. κατέχει] χαεσχε 71, 148. τῶν κεράτων] τῷ κί- 
βατος Θεοῖς. καὶ ἀπέφειλε τ᾿ --καὶ ἀπίςειλε 25] α αἴκεγυῖ. οὐπὶ 
Ἰμϊοιτηειι. Οοπιρ!.Γ Σαλωμὼν ὁ βασιλεὺς] α ὁ βασιλεὺς "1, 44) ςς, 
τ 64; 71) 74, τού, τ10) 1 8, 236, 243) 244) 246, 247. ΑΙεχ. Αγπι. 

ὁ βασιλεὺς Σολομὼν 93: 1ο8. Σολομὼν τᾶπίυπι 134. .“ σρὸς 
ἜΝ Ν ιοϑ. Τί γέγονέ σοι] τί σοι ἐςὶν δϑαν. Οἶτορ. ὅτι πέ- 

φευγας] καὶ πίφευγας 8ϊΑν. Οἷἶτορ. τυΐφευγας] τφευγες 93, τού. 
ἔφυγες 247. εἰς τὸ ϑυσιαςήριον) ἐπι τὸ ϑυσιαςηριον 82, 93» 108. 
καὶ εἶπεν Ἰωὰξ] α 242.. ἀπὸ τρροσώπου] ἀπὸ του τροσωκου τό. 
“πρὸς Κύριον] προς τὸν Κυριον 93, 123. ΑΙεχ. Σαλωμὼν υἱι.] ῥμσκε- 
ταλτῖ, ὁ 11. -Ἐ ὁ βασιλεὺς ςξ,.74) 92, τού, 110, 123, 236, 243, 244, 
447. ΑΙεχ. (αι. Νίς. ργαπηῖϊς. ὁ βασιλεὺς 134. Αγην. 1. ὁ βασι- 
λεὺς Σολομῶν Οοπιρ. τὸν Βαναίου] τον Βαναιαν (ῆς ἰηΐτα ΧΙ, ςς, 
τό, 64, γι, 82, 92,.93») [10, 121) 144γ1ς8, 242, 243. ΑἸά. (αἱ. ΝΙς.) 
τού, 436, 247. Αἰεχ. κα τὸν 44. τὸν Βανεᾶν (ῇς ροίξεΔ) ς2. (πυρὶ. 
Οεοῖρ. διδν. τὸν Βαναια 244. τὸν Βανιὰ Ατη;. 1. Αγτη. ΕἘα. 

Ἰωδαὲ] Ιωδαελ γ4. Ιωαξ (πιοάο Ιωαδ εἰ ἰπ δπςε ἔυ]15 σαρὶτ5 Ιωδαε) 

1οϑ.. Ἰωιδεὰ (ἢς ἰπῖτα) Ατπι. τ. Αστη. Ἐά4..- Πορεύου] Κ,αάξ, οεεεντε 
ἐν ς.. Αὺσ. καὶ ἄνελε αὐτὸν] κα καὶ Αττῃ. τ. Αττῃ. Εά, ἄνελε 
τὸν ᾿Ἰοὼξ ϑϊαν. Οἶτορ. ἄνελε] ἀνελαι 93..- καὶ ϑαάψον αὐτόν] 
καὶ ϑάψεις αὐῇον 64. α Οομρί. ΑὉ πος οοπιπιαῖε υἵαυς 44. ςαἰςεπὶ 
δυ͵υ5 Ταρὶἦδ οπιηΐα ἰῃ Ποὺ ἰἰδτο (δεῖς ἔπρεγαυέ τυτθαῖο ἀεπάεταητυγ 

24ς.. 
ΧΧΧ. Βαναίας ι.5) ἜἜΘΕΝ Π. (1, 74. 134- ἂς ἰρῆα) Βανεὶ 

,Ι͂Χλι- Ν 
καὶ ὀπίσω Σα. 

Οεοῖρ.. υἱὸς Ἰωδαὲ] αὶ 247). Οοιηρί. υἱὸς Ἰωδαὲ τρὸς Ἰωὰξ] 
α 71. τρὸς Ἰωὼδ] α 1,44. α Ἰωαθδ γ4φ. εἰς τὴν σκηνὴν] αὶ εἰς 
74. . τὰ Κυρία) κα 82,47. κα τῷ 93. Οοπιρὶ. αὐτῷ] τῳ Ιωα 44. 
προς Ἰωαθ γι. τρος αὐῆον 93, τοΒ. Οοπιρὶ. α Θέορ. Τάδε λέ- 
γε:} ὧδε λέγει Απτι. 1. Ατῃ, Εά. τόδε ἰδὲ λέγει σοι Οεογς. Εξ- 
ελϑε} ἔξελθε ἐκεῖϑεν Αγχῃ. τ. Αγτ, ΕΑ. ἐκπορεύομα!ι] ἐκπορευσο- 
μαι 92) τοῦ, 123, 14471 ς8,.242. ΑἸά. Αἰεχ. (αι. Νῖς. πορευσομᾶι 

((ετϊοτὶ τιᾶπὰ ργῆχο εχ) 120. ὧδε] α ζ6.5ΨἩ. καὶ ἐπέρρεψε] καὶ 
αἀπερρεψεν 445 ς6, 71, 745 τού, 120, 134, 144) 247. Οοπιρὶ. ΑἸεκ. 

καὶ απερρεψαι 242. υἱὸς Ἰωδαὲ 25} λ 71) 82, 93) 108. 

Π,ὰ 
.-9 

- 2ὦα ΡΞ 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Γ. 

υἱὸν ᾿Ιεϑὲρ ἀρχιφράτηγον ᾿όδα. 

ΚΕΦ. π 
Ἰωδαὲ, χαὶ εἶπε. “τῷ 5 βασιλεῖ, λέγων, Τάδε λελάληκεν Ἰωλξ; χαὶ τάδε ἀποχεχριταί, μοι. Καὶ εἷ- 31. 

σεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς, «Πορεύου, . χαὶ) ᾿ ποίησον ἰαύτῷ) χαϑὼς εἴρηκε, χαὶ ἄνελε αὐτὸν, χαὶ ϑάψεις 

αὐτὸν, χαὶ ἐξαρεῖς, σήμερον) τὸ αἷμα, ὃ δωρεᾶν ἐξέχεεν, ἀπ᾿ ἐμδξ καὶ ἀπὸ τᾶ οἶχε τ πατρός μδ, 

᾿“' Καὶ ἐπέφρεψε Κύριος τὸ αἷμα ζῆς ἀδικίας αὐτοῦ εἰς χεφαλῆν αὐτϑ, ὡς ἀπήντησε τοῖς δυσὶν ἀνγ-- 32. 
ϑρώποις τοῖς δικαίοις χαὶ ἀγαϑοῖς ὑ ὑπὲρ αὐτὸν, χαὶ ἀπέκτεινεν αὐτὲς ἐν δομφαίᾳ, καὶ ὁ “πατήρ 

ὧν Δαυὶδ ἐκ ἔγνω [ὺ αἷμα αὐτῶνᾳ τὸν ᾿Αδεννὴρ υἱὸν Νὴρ ἀρχιςράτηγον Ἰσραὴλ, χαὶ τὸν ᾿Αμεσσὰ 

χεφαλῆν. τοῦ σπέρματος αὐτῷ εἰς τὸν αἰῶνα" χαὶ τῷ Δαυὶδ χαὶ τῷ σπέρματι αὐτθ χαὶ τῷ οἴχῳ 

αὐτῷ χαὶ τῷ ϑρόνῳ αὐτ ψένοιτο εἰρήνη ἕως αἰώγος παρὰ Κυρία. Καὶ ἀγέξη Βαναίας υἱὸς Ἰωδαὲ, 

χαὶ ἀπήντησεν αὐτῷ, χαὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν, χαὶ ἔϑαψεν αὐτὸν ἐν τῷ οἴχῳ αὐτῇ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

Καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς τὸν Βαναίου υἱὸν ᾿Ιωδαὲ ἀντ᾽ αὐτῇ ἐπὶ τὴν ςρατηγίαν" (λαὶ ἡ βασιλεία 

᾿ χκατωρθδτο ἐν Ἱερουσαλήμ") χαὶ Σαδὼκ τὸν ἱερέα ἔδωχεν αὐτὸν ὁ βασιλευρ εἰς ἱ ἱερξα πρῶτον ἀντὶ 

᾿Αδιάϑαρ' καὶ Σαλωμῶν υἱὸς Δαυὶδ ἐξασίλευσεν ἐπὶ ᾿Ισραὴλ καὶ ᾿Ιόδα ἐν Ἱερεσαλήμ᾽ χαὶ ἔδωχε 
᾿ Κύριος φρόνησιν τῷ Σαλωμὼν, καὶ σοφίαν πολλὴν σφόδρα, χαὶ π΄ λάτος χαρδῖ ας, ὡς ἡ ἄμμος ἡ 

ὃκ ἔγνω τὸ αἷμα αὐτὼν] το αἶμα αὐΐων εκ ἐγνὼ 44. 
Ὁ Ἅ. 10) 82,93) 108, Οοπρρὶ.. 

υἱὸν Νὴρ) α 71. 

56, 64. 110, (120. υἱ νἰἀεἴιΓ.) 134) 243.» 244) 446. ΑἸά. 

«“αρὰ τὴν ϑάλασσαν. 

ΚΑῚ ἐπληθύνθη ἡ φρόνησις Σαλωμὼν σφόδρα ὑπὲρ τὴν φρόνησιν πάντων υἱῶν ἀρχαίων, καὶ 
- 

Οὐοπιρ. καὶ εἶπε τῷ βασιλεῖ λέγων] καὶ ἐλάλησε μετὰ τοῦ βασι- 
λέως καὶ λέγει Αττη. 1. Δτη.. Ἐά. λέγων] 71. Τάδε ὈΪ8] ὧδε 
Οεοῖρ. λελάληκεν] μοι λελάληκεν Ατπη. Εά, καὶ τάδε ἀπο- 
κέκριταί μο:} κ 71. αἀποκέχριται] ἀπεκέκριται (ῇς) 236. ἀπεκριϑη 
247. 
ΟΧΧΧΙ. καὶ ποίησον---εἴρηκε] καὶ καϑὼς εἴρηκε ποιησεις αὐῇον 44. 

καὶ καϑὼς εἰρῆχε ποίησον ἄντ τού, 120, 134) 1445 436. Ομ. Νῖς, 
ἢς, οτΠὺ καϑως. 442. Α 247. καϑὼς εἴρηκε] καϑὼς καὶ εἴρηκε 
τωι. 1. Αγῆι. ΕἘά, καὶ ἄνελε αὐτὸν] α΄1ο. ἄνελε] ἀναλε 242. 

χαὶ ϑαψει.] καὶ ϑαψνον 85, 93, τοβ, 1ς8. Οοπηρὶ. δωρεῶν ἐξέχεεν] 
ἐξεχεῖν Ιωαξ δωρεαν 82, 93. (οπηρ!. ἐξέχεεν δωρεαν Ἰωαξ' τοϑ. ἐξέ- 
χεεν Ἰωὰδ Αγ. σ. Αση. Ἑά. ἐξέχεεν} -[- Ιωαξ ΧΙ, ςα, ςς, ςύ, 
64. 74, 92, τού, 119, 121) 134) 144) 18, 216, 242, 243, 244) 246, 
247. ΑΙ4. ΑἸεχ. (δι. Νῖς, Θεογς. δϊδν. Μοίᾳ. εχεεν γ1. 

ΧΧΧΙΠ. Καὶ ἐπέρρεψε] ἀπεφςρεψε 74. κα καὶ Αττι. τ. Απῃ. Ἐά, 
ἐπέγρεψε] ἀπέφρεψε ((.) 44. απεγρεψε 120, 144, 236, 242, 247. 
Οοπιρὶ. Αἰεχ. (δῖ. Νίς. Κύριος) αὶ 44) το6. -- σήμερον ϑίαν. 
Οἴἶτορ. τῆς ἀδικίας αὐτῷ} α αυτῷ 44. εἰς κεφαλὴν] εἰς τὴν κε- 
φαλὴν 93. ΟὐπρΙ. ὡς ἀπήντησε] καὶ (πιᾶγρ. ὡς) ἀπήντησαι 11, 
καὶ ἀπηνΐησε το. ὡς ἀπήντησε τοῖς δυσὶν νϑ)ιρώποις] ὡς καὶ αὐτὸς 

ἀνεῖλε τὰς δύο ἄνδρας͵ δῖαν. Οἶτορ. ὡς ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς δύο ἄνδρας 
ϑίαν. Μοίᾳ.υΌ τοῖς δυσὶν] α δυσιν ςό6. ταῖς οϑυσιν (οοιτ. πη. τέο. 
οδῳσιν) 242. δυσὶν ἀνθρώποις δυο ανδρασι 935 108. δικαιοις αν- 

ϑρωποις 247. ἀνθρώποις] ἄνδρασι. ΟὐμπΡΡΙ. τοῖς δικαίοις καὶ 
ἄγαϑοις] τὲς δικαιὲς καὶ ἀγαϑὲς 812ν. ἀπέκτεινεν αὐτὲς] ὠπέκ- 

τεῖνεν αὐτὸν Α΄τῃ. 1. ὁ πατήρ με Δαυὶδ) α Δαυὶδ Αττη. '- Αγῃ). Ἑὰ. 
τὸ αἷμα αὐτῶν) 

πὸν ̓Αδεννὴρ] Ῥγατηϊ. καὶ ϑίαν. Οὔτος. 

ἀρχιςράτηγον 1 “τ ἀρχιράτηγον 2 ΕΝ δἰτεσιςς. 
οὐπὴ ἰηϊεττησὰ. 1 ς8. δδῦεῖ ἴῃ ομαγαΐξ. πιΐπογε Αἰεχ. σὰν ᾿Αμεσσὰ] 
τον ἄμεσα 44. ΟΟπιρί. τὸν Αμεσσαι (νεῖ ρεῖ ἀϊαεγεῖη Αμεσσαΐ) ςς, 

τον Αδεσ- 
σα 82, τοό. “ υἱὸν Ἰεϑὲρ] τον [Ιεϑὲρ Π. 71. ' Ἰεϑὲρ) Ιαϑὲρ 44, 
τού, 120, 134. Ἐϑὲρ 246. ᾿ἸΙεπὶρ Οεοις. 

ΧΧΧΠΙ. Καὶ ἐπερράφη) α καὶ Οθοσξ..ὀ ἐκερράφη) αἀπορρα- 
φητω 19, 82, 93, τοΒ. (οιηρί. ἐπεςραφησαν 44) 74) τού, 134, 236. 

342. Οαΐ, Νίς. ερραφησαν 12ο. ἀπερραφησαν 144. αἀπεςραφὴ 
247. τὰ αἵματα) τὸ αἷμα Οεογρ. 8ϊαν. αὐτῶν] αντὰ ῃ. 
εἰς κεφαλὴν 19] εἰς τὴν κεφαλὴν 93) 247. ΟΟπιρ. αὐτῇ, καὶ εἰς χε- 
φαλὴν] α Οκῖ. Νς. καὶ εἰς κεφαλὴν] καὶ τὴν κεφαλὴν 44. καὶ 
εἰς τὴν κεφαλὴν τού, 123, 134. (οπιρὶ. ΑἸεχ. εἰς τὸν αἰῶνα] εως 

αἰῶνος 19. 82, 93, 1ο8. Οοτηρὶ. εἰς τὲς αἰῶνας ϑιαν. καὶ τῷ 1} 
τῷ δὲ (αἵ 4110] εφυεηῖετ) Θεοτρ. δίαν. καὶ τῷ οἴκῳ αὐτῷ] καὶ τῷ 
ϑρονῳ αὐτὰ 119. 120, καὶ τῷ ϑρόνῳ] καὶ τῷ οἰκῷ 119. ς γέ- 
νοι τ0} γένοιτο μοὶ 121. ΑΙά, ψενοιτῳ 242ὦ. ἕως αἰῶ εῖ α 110. 

ἕως αἰῶνος παρὼ Κυρίου] παρα Κυριου εως αἴωνος τοϑ. (οπιρί. ᾿ 
ΧΧΧΙΝ. Καὶ ἀνίδη Βαναίας υἱὸς Ἰωδαὲ] ]]. υἱὸς Ἰωδαὶ] 

᾿λωμιῶν τοολλὴν. σφόδρα Βαῇ], Μ. ἴος. οἷξ. 

καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ] χαι απηντησεν 
Ιωδαε τῳ Ιωαξ 1]. ,, 247. καὶ ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ϑῖαν. Μοί. 
ὠπήντησεν] “Ε Ἰωιαδαὲ ἰηῖοτ πποος ΑΙεχ. αὐτῷ] τῳ Ιωαξ ΠῚ, ςα, 
ξό, γ49 τού, 120, 134.) 144) 436, 242. (ει. Νῖς. Ασῃ. σ. Αγ. Ἐδ., 

ϑίαν. Οἷἴτος. “Ὁ Ιωαδ 44, ,χ46.- καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν} αὶ ΄2:. 
καὶ ἐϑανάτοσε ((ο) τὸν᾽ Ἰωὰθδ 24)η. καὶ ἔϑαψεν] καὶ εϑαψαν 44, 
92, τού, τΖοθ. ἐν τῷ οἴκῳ] ἐν τῶ ταφω 199 85, 93,9 108. ἐν τῇ 
ἐρήμῳ] α τὴ 246. “κ Οοπρρὶ. 

ΧΧΧΥ. Καὶ ἔδωκεν] καὶ κατέρησεν δῖαν. 

"44. Ἰωδαὲ] Ιωας 82. 

ἔϑωχεν Ὀϊ5] καῖεςη. 
σεν 247. ὁ βασιλεὺς 11] ὁ βασιλευς Σολομὼν 84, 93, 1οϑ. 
Οομρὶ. Οεαγρ. ϑ8[δν. τὸν Βαναίου} τον ! Βαναιαν γ4,) 114. τὸν 
Βανιὰ Θεο. υἱὸν ᾿Ιωδαὶ] λ 44. ἀντ ᾿ οὖτα] ἀντι τὰ Ἰωαῦ 82, 
93, 108. ἀντ᾽ αὐτὰ ἐπὶ ςρατηγίαν} ἐντὶ ̓Ἰοὼὰδ ςρατηγὸν ϑίαν. 
Οἴἶτορ.- ἐπὶ τὴν ερατηγίαν] ἐπι τὴν ςρατιαν. 82, 93. ΟΟμρί. επὶ 
τὴν σρατειαν το. καὶ ἡ βασιλείαωτ--Ἱερεσαλήρι] αὶ συῳ ἱπιεγαιοά, 
Οοπιρὶ. Ψυὶρ. υπςῖβ ἱποίπάϊς Αττη. Ἐὰά. κατωρϑατο! κατορϑατο 
τού. Σαδὼκ} Ρῥγατηϊε. τὸν, ὧν 44, ξςς, 82, 93, τού, τοϑ, 140, 
121, 123) 134) 18, 226, ὍΝ Οὐπιρὶ. ΑΙὰ. Οδῖ. Νίς. Σαϑωχ 
1:19. (ΟἿ. 2 Κερ. χν. 24,25, 35.) τὸν ἱερέα] τὸν ἱερέαν (Ώ0) 236. 
ἔδωκεν αὐτὸν] α αὐἴον ΧΙ, 44, ς2, 64, 71, 74, 82, ρα, 94, 108, 119, 120, 
1219) 134) 144γ148,236, 242, 243»244) 246. (πιρί. ΑἸ]ά, ΑΙεχ. (αι, 

Νῖς. Απη. 1. Ατῃ. ἘΔ. Θεοῦ. διαν. ὁ βασιλεὺς 29] - Σολομων 
82, 93, ιοϑ. (μηρί. δος. ϑίαν. εἰς ἱερέα τορῶτον] κα 44) 53, 74» 
92) τού, 120, 1449 236, 242. (αἵ. Νίς. α πρῶτον ςς. κ εἰς ςό, 246. 

δῖαν. Οἶτορ. κα εἰς ἱεβεα 134.. εἰς Τὸν ἱερεῦξ 247. εἰς ἱερέα ἐνώπιον 

Κυρίου Ατπῃ. τ. Ατπι. ΕΑ. καὶ Σαλωμῶὼν---ἶν. Ἱερεσαλήμ] α οὐαὶ 
ἰῃιοττηεὰ. 11, 19, ς4, ςό, 1, 74γ.84, 929 93, 1ού, τοϑ, 120, 134. 144) 

436, 244, 24.359 244, 246, 247). ΑΙοχ. Απῃ. 1. πῃ. Ἑά. δῖδν. Μοίῃ. 

καὶ ᾿Ιόδα] καὶ ἐπὶ Ἰόδα Οεοιρ. ϑίαν. Οὗτος. ἔδωκε Κύριος] εδω- 
χεν ὁ Κυριος 44. ΒΑΠ]. Μ. ἴ,. 956. ὠφρόκμησιν}] γοηΐς ροξ Σαλωμὼν 
445) 92, τού, 1το, 120, 123, 134) 144, 436, 445, 344, 247). ΑἸεὰ. 

ὕδι, ΝΙς. φρόνησιν---ττολλὴν σφόδρα] σοφίαν: καὶ φρόνησιν τῷ Σα- 

᾿ σοφίαν πολλὴν] ΤΙ. ἐό. 
καὶ σλάτος] καὶ χύμα ΒΔ]. Μ. Ἰ. «ἰτ,, καὶ Ἰσλώτος ὅσο, δὰ ὅπ. 
(8Ρ.} α 226. ὡς ἡ] ὡσει 93. ὡς ἡ ; ἄμμο] ὡς καὶ ἡ ἄμμος 
δίαν. Οἴτοσ. ἡ παρὰ τὴν ϑαάλασσαν] παρὰ τῇ ἢ ὀχϑὴ τῆς ϑαλάσ- 
σης Απη..1. Ασπ.. Εἀ. τῆς ϑαλάσσης τὰς ἣ ἐν τῇ ϑαλάσση 
ϑίαν. Οἴζορ. 

1, Καὶ ἐπληϑύνθη] καὶ ἐπληϑύυνεν. 64, 825) 93, τοϑ. Αἰὰ, ΤΙ κο- 
ἀοτεῖ. Ο, 1ο. ἴῃ 3 Ἀςξ.. “Καὶ ἐπληϑύνϑη---φρονίμους Αἰγύκ]ε:] Καὶ 
᾿ βασιλεία ἐςερεώϑη ἐν ΧΕΙΡῚ τὰ Σολομῶντος Οοιρὶ. 
ἡ σοφία 93. Βα]. Μ. ἰϊ. ὁ8. κα φρόνησις Σαλωμὼν] ἡ σοφια Σολο- 
μωνῇος το, 82, τοϑ. Τεοάοτεῖ. 1. ὁ. ἡ Φρονῆσις αὐΐα γ1. Σαλωμὼν} 
Σαλομόντος (Άς) 247. σφόδρα] κα 19. 93: 168. ΑΙοχ.- ΒΑ]. Μ. 
Ὑπεοάοτεῖ, 1... σφόδρα---ἀρχαίων} σφόδρα ὑπὲρ πάνας υἱὰς ἀρχαίας 
Αστιν. τ. ἔς, δρίψιις σφόδρα, Αται. Εά. σφόδρα ὑπὲρ τὴν φρόνησιν) 

Καὶ ἐπεςράφη τὰ αἵματα αὐτῶν εἰς χεφαλὴν αὐτᾷ, χαὶ εἰς 33. 

34. 

35" 

ΚΕΦ. 

ΠῚ. 

Ι. 

ἡ φρόνησις} ᾿ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ. Γ. ΚΕΦ. ΠΙ. 
εν» ᾽ὔ Ζ΄ 5. Ὁ “Ψ, Σ , 
ὑπὲρ “σαντὰς φΦρογίμους Αἰγύπ]ου" χαὶ ἔλαξε τὴν Μϑυγατέρα Φαραὼ, χαὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν εἰς ΄ Ννδϑοω ΄ ρ “} πόλιν Δαυϊδ ἕως συντελέσαι αὐτὸν οἰκοδομῆσαι τὸν οἶχον αὐτῶ, χαὶ τὸν οἶκον Κυρίε ἐν πρώτοις, Ν ἝΝ ρ᾿ ε Ἃ ΄ Ν»» 2 Ζ7΄ ᾿ »" 
Χχαι τὸ Τείχος Ἱερθσαλὴμ χυχλόϑεν" ἐν ἑπ]ὰ ἔτεσιν ἐποίησε χαὶ συνετέλεσε. Καὶ ἣν τῷ Σαλω-- Ὡ ε 4 ΄ »»» 3» ᾳΨ 3 

7 
μῷ 

μὼν ἐξδομήκοντα χιλιάδες ἀίροντες ἄρσιν, χαὶ ὀγδοήχογα χιλιάδες λατόμων ἐν τῷ ὄρει" χαὶ ἐποί- Ν Ν ΄ ν  νΝ ε 
“ 

͵ 
ἤσε Σαλωμὼν τὴν ϑάλασσαν, χαὶ τὰ ὑποςηρίγματα, καὶ τὰς λουτῆρας τὲς μεγάλους, χαὶ τοὺς ’ Ὰ Ν ΄ ρ»"“ 9. “Ὁ ἿΝ Ν ΄ 

φὼ 
φύλους, χαὶ τὴν. χρήγην τῆς αὐλης, χαὶ τὴν νάλασσαν τὴν χαλχῆν" “χαὶ ὠχοδόμησε τὴν ἄχραν 33 9 5» 5. »Ὁ 7 Ν ’ 

3 ΞΘ 

ἔπαλξιν ἐπ αὐτῆς, διέχοψε τὴν πσόλιν Δαυίδ-. ὅτως ϑυγάτηρ Φαραὼ ἀνέξαινεν ἐκ τῆς ππόλεως Ν 2 ἃ ᾿-. 2 .ω 2. "ὦ ͵΄ Δαυὶδ εἰς τὸν οἶχον αὐτῆς, ὃν φχοδόμησεν αὐτῇ" τότε φχοδόμησε τὴν ἄχραν' χαὶ Σαλωμὼν ἀνέφερε “ Σ) “ὩΣ Ὃς ΄᾽ ' 
3 : »" 

τρεῖς Ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ολοχαυτώσεις χαὶ εἰρηνικὰς ἐπὶ τὸ νυσιαςήριον ὃ ὠχοδόμησε τῷ Κυρίῳ, χαὶ 9, ΄᾿“᾿ » “ Κ ΄. Ν Ζ ν " ν ,» εν ε ΄ »ν "5 
ἐνυμια ἐνώπιον Κυρίου, χαὶ συνετέλεσε τὸν οἶχογ" χαὶ ὅτοι οἱ ἄρχοντες οἱ χαϑεςαμένοι ἐπὶ τὰ » ἴω Ν ρο ΄ 

ἾΣῚ φῸ [4] ἐῤγὰ τοῦ Σαλωμων, τρεῖς χιλιάδες χαὶ ἑξαχόσιοι ἐπιςάται τῷ λαξ τῶν πποιόγτων τὰ ἔργα" χαὶ 9 ’΄ Ν 9 ΄Ν, ννΝ Α, Ν 

, 
ῳχοδόμησε τὴν Ασσδρ, χαὶ τὴν Μαγδὼ, χαὶ τὴν Γαζὲρ, χαὶ τὴν Βαιθωρὼν ἐπάνω, καὶ τὰ Βαλ.-. χ9. Ν . Ν᾿ 2 δ ΡῈ 5" Ν “ὔ- ρ᾿ ΄ Ν ἯῪΝ ρ ε Ν ’ 
λᾶϑ' ““λὴν μετὰ τὸ οἶχο ὁμησα! αὑτὸν τὸν οἰχον τῷ Κυρίου, χαὶ τὸ τείχος Ἱερουσαλὴμ ζυχλῳ, δ μ᾿ 2 δό Ν 2 ΄ ν 2 “κ.ν» Ν 2 ΄ "- . 
μετὰ ταυτὰ ὠχοθομήῆσε τὰς “πόλεις ταύτας" χαὶ ἐν τῷ ετὶ Δαυϊδ ζῆν, ἐγετείλατο τῷ Σαλωμὼν, ΄ 2 ἈΝ Ἅ ἴρῳ δι. Ν .Ὶ »" ᾿᾿ ΄ λέγων, δὲ μετὰ σῷ Σεμεΐ υἱὸς Γηρὰ υἱὸς τῷ σπέρματος τῇ ᾿Ιεμινὶ ἐχ Χεδρών" ὅτος χατηράσατό 

α 11,247. ὑπὲρ τὴν φρόνησιν] ὑπεξ τσάσαν φρονησὶν τό, 246. μαθεὲ τῷ Κυρίῳ] τῳ Θεῳ “46.Ἡ καὶ ἐϑυμίᾳ] καὶ εϑυμιασεν γ4. καὶ ἐϑυ- ἴῃ ομιαγαές, τηϊπογε ΑἸεχ, πάντων] ποιντων των 93. (δι. Νῖο. παρα μίαμα 124. τὸν οἶκον) Ἥ Κυριε 44) 7γ4,).93, τού, 120, 134, α36, ὥαντων 247. υἱῶν ἀρχαίων] Ττ. 11, ΧΙ, 44) τό, γι, τ21,) 243, 444. Ὁ δῖ. Νίο. τῷ ([0) οἰκὸν Κυριου 442ὦ. καὶ ὅτοι] καὶ ἕτοι 344, 246, 247. ΑἸεχ. τῶν ἀρχαίων 19. Οεογρ. ἀρχαίων υἱων Ισ- , εἰφὶν (ἤσυξ οἰϊπι εχιοπιε) Ασαι. στ. Αστῃ, Ἐά. οἱ καϑεράμενοι] οι εκ βᾶηλ το. Ἔ καὶ ὑπὲρ πάντας υἱῶν ἀρχάιων 134. ἀρχαίων ἀνϑρώ- ὁ Π᾽ χαϑηςάμενοι 44. οἱ κατεσταμενοι (64, το. οἷ καϑειρήκασιν Ατγη. τ, Τὸ Τῶν ΒΑΗ͂]. Μ. 1. εἰϊ, καὶ ὑπὲρ τσάντας και ὑπερ παντὰς ἀνϑρωπες Ασῃ. Ἐὰ, τὸ Σαλωμὼν] Σολομὼν 44. τῇ βασιλεως Σολομωντος ,», 44τ1ο6.., σάντας Ἀπ, τ. Αγη. Εά. φρονίμους] φρονημες 2424, 82,03, τοΒ. τῷ Σαλωμ 24ς. τῷ βασιλίως Σωλωμὼν Θεοτρ. ἢς, ᾿ 247. καὶ ἔλαβε] -Ε Σολομῶν 8.5, 93» 1τοϑ. Οθογρ. 8ϊαν. Οὗγορ. πίῇ Σολομὸν, δῖαν. Οἰἶτορ. τρεῖς χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι) τρεις χι- καὶ ἐγαμδρεύσατο Σολομὼν τῶ Φαραὼ βασὶλεῖ Αἰγύπῆα, καὶ ἔλαδε λιαϑδὲς και ἐπϊακοσιοι το, 82, τοβ. τρισχίλιοι ἐξακοσιοι 44.  ἕξα- Σολομὼν Οοηρὶ. τὴν ϑυγατέρα Φαραὼ] γυναίκα το, 82, 03» κόσιοι ἐπιςάται) εἐπιγαται επῆακοσιοι 93. . τῇ λαδ] τῷ λαῳ 1Π| 108. (οπιρ. -᾿ βασιλέως Αἰγύπῆς ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα 8[αν. Οἶτος, τᾷ λαΐ τῶν τοοιάντων] ἐπὶ τὸν λαὲν τοὺς ποιᾶντας Οεοιρ. ϑίαν. Φαραὼ] Παραυὼν (ἔς ἱπῆι) Απη. τ. Απη Ἐά, καὶ εἰσήγαγεν] ὠκοδόμησε τὴν] οχοδομησεν τὴν 342. τὴν ᾿Ασσὲρ] την Ασὰρ 44, καὶ εκ εἰσηγαγεν 19, τοῦ. καὶ εἰσηνεγκεν το. εἰς τόλιν] εἰς τὴν 242) 244. (αἰ. Νίς, Ατπὶ. σ. Ατπῃ, Εὰ. Θεογρ. 8ίαν. Οἰἶτοσ. τὴν Ἶ]: - πολιν 44) τύ, 64, 93, 2346, 247. (οπιρ!. ΑἸεχ. κα εἰς 134.4.0ῸὈ Ὁ εἰς πός Ασσεπδ 82. τὴν Ασσελ 93. τὴν Ασβ τοῦ. τὴν Μαγδὼ] τὴν λιν Δαυὶδ] εἰς τὴν τσολιν αὐτὰ εἰς τὴν πολιν Δαυιδ 44. ἕως συντε- Μαγδὼλ ΧῚ. τὴν Μαγϑὼν 443, 244. (Οεογξ. ϑιαν. Μοίᾳ. τὴν ᾿λέσαι αὐτὸν] ἐως συνετέλεσε ς6, ἕως συνέτελεσεν ἑαυτῷ ϑ5αν. συν. Μαγδὸν ϑίαν. Οὗἶτορ. Γαζὲρ] Αξερ 11], 247. ᾿Αγεξερὰ Θεοῖς. ᾿ πελέσαι] ρταπήϊε, τὰ 93.108, συντελέσαι---οἶχον αὐτῷ συτελεσαι τὴν Βαιϑωρὼν ἐπάνω] τὴν Βανϑωρων τὴν ἐπάνω ΧΙ, ςς, ςό, 64, γι, γ4, ᾷυτῳ τὸν οἵκον 44. αὐτὸν αἰκοδομῆσαι] κα 19,246. οἰκοδομῆ- 05, τού, 1109, 120, 123) 1347) 1445 236, 244, «46. ΑἸὰ. Οδι. Νὶς. ΄. σα.} ΤΠ, ΧΙ, ςς, κ6, γ4, τοῦ, 120, (τ2 τ. Βαεῖ ἴῺ τῆδγρ. ἃ τες. τ.) την Βαιϑώρω καὶ τὴν ἄνω 19, τοΒ. τῆν Βαιϑώρον τὴν ἐπάνω 44. τὴν ὧ πς χά, 144) 247. Αἰεχκ. Απτῇ. 1. Ασπι. Εὰ. τὸν οἶκον αὐτῇ] αὐτα τον Βαιϑόρων καὶ τὴν ἄνω 82. τῆν Βεϑωρων τὴν ἄνω 93. τὴν Βεϑὼρ τὴν "τι ΤΥ ρον 93) 108. (παρ. ἐν πρώτοις] ταρῶτον ϑῖαν. ἴδιος. τὸ επάνω 345. Βαιϑωρὼν] Βεϑωρων 442. δῖαν. Μοία.. Βεϑωρωϑ᾽ 447. Δ, ἐἰκδν ψοτῷν τεῖχος] τὸ κύκλος (Η0)} γ1. τὸ τοῖχος 24ς. κυκλόϑεν] κυχλω 82, Βαιϑωρὼϑ Αἴοχ. Βεδορὸν Ατπ). τ. Βεϑορὼν Ατπι. Εα. Βεπωρὼν Ἰωδ τον Π 93, τοϑ. Οοπιρί. κυκλωϑεν (ἢς ἱπξα νεῖ. 46.) 242. ἐν ἐπα) ὲν Θεογρ. Βεϑερὰ 8[αν. Οἷἶτορ. ἐπάνω] τὴν ἐπάνω 242,24323. καὶ 7]. 44. 58) 71» τι, 947. ἐν ἑπ]ὰ δες. δὰ ἔπ. σοπι.], Οομρὶ. ἐν τὼ Βαλλάϑ] καὶ τὴν Βαλϑαδ 19, τοβ. και τὴν Βαλαϑ' 44, τοῦ. ἑπ]ὰ ἔτεσιν) ἑπτὰ ἔτι (ἢς) 24ς. καὶ συνετελέσε) Ἔ καὶ ἀποτέλεσεν κα]αξαλλαϑ (ας) ς6. καὶ ταξαλλαϑ' ό4. καὶ ταξαλαϑ )1. και (Ώς) 19. -Ἑ καὶ ἐπετελεσε 93. ἜἜ και ἀπετελεσε τοϑ. Καὶ ἤν] τὴν Βαλλαϑ' 745) 120.) 134.) 144. καὶ τὴν Βαλδαϑ' 82. και τὴν Βαα. κας σῶν 10, 64, 82, 93, τοϑ, 123,.247. ΑἸά. Αἰεχ. Ατπγ. στ. Καὶ λαϑ' 92, 236,44. (αἴ: Νίς. καὶ τον Βαλδαϑ' 93. «και τὰ Βαλαλαϑ ἣἥν---ἐν τῷ ὄρει] και ἡσαν τω Σαλομὼν ερδομηκοντα χιλιαδὲς λατομωὼν 447. Αἴεκ. ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ τὰ Βαλαὰδ'᾽ Αττ. τ. καὶ τὲ Βαλαὰϑ ἐν τῶ ρει και ογδοήκοντα χιλιαϑὲς αιροϑες ἀρσιν. ς2. 636,...2. Οαῖ, Ατηι. Εά. καὶ τὰ Βαλλὸπ Οεογρ.: καὶ τὴν ἐπάνω ᾿Αδελὰϑ'᾽ βίαν. Νῖς. ἢς, πῇ Σαλωμων, 92. ἑδδομήκοντα χιλιάδες Ἤ -ανδρων Οἴἶτορ. πλὴν] παλιν τ44. πλὴν---τῷ Κυρίᾳ] αὶ συπ) ἱπιεγηηδά; 19. 44ς, 247. αἴροντες] αἴροντων 82, 93. ὥνδρων αἰρόντων 8ιΔν. αἴ. αὐτὸν τὸν οἶκον---ὠκοδόμησε αὶ ουπη ἱπιοττηεά, 242. οἶκον τοῦ. Κυ- βοντες ἄρσιν] ἄιροντες ἁρμᾶσι 144. τέσσαρσιν (Π6) 24ς. Βιαθεῖ ἴῃ Ῥίου] α ταὶ ΧΙ, 445) 93, τοῦ; 134, 144) ,36, Δ44. ΑΙά, Ολι. ΝΊς. "οἱ. οΒαγαθς. πηϊηοσε Αἴοχ. καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδες} μαθεῖ ἱπ οδιαταέξ. χὸν Ἕζυρισυ ἐν τρωτοις: 74. λα τΒ Κυριου 242. μετὰ ταῦτα] α 247. ταΐπογς Αἰεχ. λατόμων] ξυλοτόμων 8[αν. Οῇτορ. Σαλωμὼν) πὰς πόλεις] τας τσολις 242. . καὶ. ἐν τῷ ἔτι Δαυὶδ ζῇν] και ἐν τῷ ὁ Σολομὼν 93. Σαμὼν (Ή0) 12. καὶ τὰ ὑποςηρίγμαα) κα]α 'ζην ἐνὶ τὸν Δανιδ 82, 93.) Ἰο8, καὶ εν τῷ ζην τον Δαυιδ ετι 447. ξηρνγματα 74. τὰς λουτῆρας) α τες 2Ζ46.ὙἩ. καὶ τὰς σύλου] καὶ ἔτι ζῶν. ἦν Δαυὶδ Θεοτρ. Δαυὶδ φὴν] Ὑτ. Αἰεχ. ζῃ»] τοῦ ᾿ λ324ς. κρήνην] χρινὴν 134) 242... πηγῆς 246... ἔπαλξιν. ἐπ᾿ ζην 246. ἐνετείλατο---εἰς ὥδα} εἐνετειλατὸ Σολομὼν περι Σεμεῖ οὗ ΠΕ, αὐτῆε] καὶ τὰς ἐπαλξεις αὐΐης ΧΙ, το, 44, ς,, ςς, τό, 64, 71) 74,82, κατηράσατο (0) αυῖον, τε! υνῖθ ομηὮ5, 4.4. τῷ Σαλωμὼν] τὸ 92, 93) τοῦ, ιοϑ, το; 120, ΙΖ, 123, 134, 144) 236, 242, 243; 244, Σαλομῶὼν (ἢς) 245. αὶ τῷ ΑἸεχ. Ἰδὲ μετὼ σΒ}], μέτα 65 74, 92, ,.346. ΑἸά, δε. Νίο,. ἐπαλξης αὐτῆς 24ς. διέκοψε] ργαυιῖτι. καὶ 1ού, 1Ζ0, 134) 1447) 286, 242. Οδι. Νίο.. Ῥταυηΐε. καὶ: 247. : "καὶ 40. ΣΙ, 44, ἐς» ς6, 64.» γ15 74) 82, 92, 93, τοῦ, 119) 120, 121, 123, μετὼ σὰ ἐςὶ ϑίαν. Οἶτοσ. Σεμεὶ] εἰμι Σεμεῖ 2δ4ς. υἱὸς Γηρὼ) 134) 236, 243, 544, 24ς, 447. ΑΙ, Ὅαϊ. Νὶς. Αἰτη. :. Απῃ. Ἐά. νος Γιρα. 7γ4. υἱὸς Γιραὲ Θεοῖρ.. υἱὸς τῇ σπέρματος] κα τῇ ΧΙ, ΘΟ ογρ. ϑίαν. - καὶ ὁκωδόμησε (ῃ.) 242. ἅτως και ατίος.247..ἕ καὶ τς, γ4, τού, 1345, 144, 36, 242, 244, 246, 247. Αἴεχ, Οἱϊ. Νῖς, ἕπειτα Αττῃ. τ. Απῃ. Εά. ϑυγάτηρ Φαραὼ ἀνέβαινεν] ἀνεξαιγε νις 82, 1Ἰόϑ. υἱος 93. 34ς. - τῇ σπέρμαῖϊος τῷ Ἰεμω)} ὁ 71. ϑυγατηριΦαραω 247. ᾧΦαραὼ] Δᾶδ 99. οἶκον αὐτῆς} α αὐτῆς τῷ Ἰεμινὴ] τε Ἰεμένες ςό, 8α, τοϑ. ΑἸΔ., τὰ Τέμινεε ὅ4. τῷ Ἰεμενῆ 44- ᾧὠφκοδόμησεν αὐτῇ] οκοδομήσεν αυτη 244. τότε] καὶ ποτε 93. ι192. τῷ Ἰεμεινέὶ 94.. τῇ ἿΊΈμεν 243. αχ4ς. (ΟΕ 3 ον. οδρ. ἱ. ᾿ς. 9 δῖαν. Οὗτος. καὶ ἔπειτα ΑἸτῃ. τ. Αγ. ἙΕά. τὴν ἄκραν 251. τὴν νεῖ. 8.) . ἐκ Χεδρών) ἐκ Ταξαϑα 85, 93, τοϑ. τῷ Βανερὶμ, ἐκ- Χεξ. ᾿ 64. τὸ ϑυσιαςήριον 8ῖαν. Οἴἶτορ. : ἄκραν 49] ἄκρα 93. τρεῖς} ᾿" ρὼν Απη. τ, . Χεξρωών] Χευρων (υἱὲ {δῃγρογ) 71. - ὅτος χαϊηρά- τρὶς ϑίαν. τρεῖς ἐν φῷ] τρίτον ἕν τῳ τῷ, 82, 93» 1ο8. Παρεῖ: ἔν 'Ώῃ Φδάτοό] ῥγεπη. χαι Δ], ὃς, ξό, ὁ ᾳ,.74) 82, 92) 93, τού, τοϑ, 123, Ἄοβαγδέζ. πηΐποτε ΑΙεχ, τρεῖς ἐν τῷ ἐνιαυτῷ} εν τῳ ἐνιαυτῳ τρεῖς 134) 144, 436, 243, 24:) 446. ΑΙὰ; αι. Νῖο," Οεοτρ. ϑίαν. Οἰἶοσ. 347. ὁλοκαυτώσεις]. ολοχαυτωμαΐα γι. καὶ εἰρηνικος}. ,, 56. μαι ἀὐῖος καϊηρασατο γι. καὶ ὅτως καϊηράσατο 245, κατάραν ὁδο.. γος. 11. 
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μι 84), 93. 

ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ Γ. 

- - ε “ 

με χατάραν ὀδυνηρὰν ἐν ἢ 
. ΜΝ 2 

΄ 

Σ  ρδα Ὁ χατὰ τῷ Κυρίου, λέγων, ἘΠ ϑαγατωθήσεται ἐν ῥομφαί μοι ἐπὶ τὸν Ιορδάνην, χαὶ ὠμοσὰ αὐτῷ χατὰ τῇ Κυρίου, λέγῶν, ; ἤσεται ἐν ῥομφαίᾳ 
. ο 5Ν “ Ξ΄Ν , σ΄͵ Ν “ ὰ “΄ ΟΣ . Ν, Ὧ ᾿ 

καὶ γῦν μὴ ἀϑωώσης αὐτὸν, ὅτι ἀνὴρ φρόνιμος σὺ" χαὶ γνωσῃ ἃ ποιήσεις αὕτῳ, χαὶ χατάξεις τὴν 
φ [χά 3 Ω 

“πολιὰν αὐτῇ ἐν αἵματι εἰς ἄδα. 
» Ν λ. ςς "» ρ 

Καὶ ἐχάλεσεν ὃ βασιλεὺς τὸν Σεμεῖ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ωχοδό. 
ρὼῷ 9 3 ΄ 3 ρο 9 [ΩΣ 

μῆσον σεαυτῷ οἶχον ἐν ἹΙερεσαλὴμ χαὶ χάϑε ἐκεῖ, χαὶ οὐχ ἐξελεύση ἐχεῖδλεν ἐδαμξ, Καὶ ἔςαι 
Ι : δὶ ᾿ " ρω ϑφῳ ᾿ ΝΗ ΄ Ν ᾽’ 9.5ς ’ 7 Ζ΄ “ ᾿ Ξ 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐξόδου σου καὶ διαδήσῃ τὸν χείμαῤῥον Κέδρων, γινώσχων γνώσῃ ὅτι ϑανάτῳ 

ἀποθανῇ" τὸ αἷμά σου ἔςαι ἐπὶ τὴν χεφαλήν σου". χαὶ ὥρκισεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐ ἢ : ΑΝ ν εἱ ὰ 32, 7 ΄νῃ ἷ ὅς 

ἐκείνη. Καὶ εἶπε Σεμεὶ πρὸς τὸν βασιλέα, ᾿Αγαδϑὸν τὸ ῥημα ὃ ἐλάλησας χύριέ μου βασιλεῦ: 
πΝ προ ς- ἣ “2 .“χ͵ὯάἯΉ » 7 , 9 ε ἣν ᾿᾿͵᾽ιΙ᾽νΨν .". Σ᾿ “ ῆ πὰς αὶ 

οὕτω ποιήσει ὁ δθλός σου" χαὶ ἐχάσισε Σεμεῖ ἐν Ἱερᾶσαλὴμ τρία ἐετη. Καὶ ἐγενήθη μετὰ τὰ 30. 
9 »Ὸ, ρ᾿ “2 Ν εἈΧ Ν ΄ ᾽ - 

᾿ τρία ἔτη, καὶ ἀπέδρασαν δύο δξλοι τ Σεμεῖ πρὸς ᾿Αγχδς υἱὸν Μααχὰ βασιλέα Γέϑ' χαὶ ἀπ- 
ῥὼ ρ ’ ς΄, 95 Ὁ ἃ. Ν 2 ΄ 

ἡγγέλη τῷ Σεμεῖ, λέγοντες, ᾿1δὲ οἱ δβλοί σὲ ἐν Γέν. Καὶ ἀγέςη Σεμεῖ χαὶ ἐπέσαξε τὴν ὄγον 4ο. 
ἫΝ Ν “2 " Ν 7 39. ᾿ 

αὐτῇ, χαὶ ἐπορεύϑη εἰς Τὲϑ πρὸς ᾿Αγχὲὸς τῇ ἐχζητῆσαι τὰς δόλες αὐτᾶ' χαὶ ἐπορεύϑη Σεμεῖ, 
3 » ν᾽. ) “3 ΄ ΡΞ Χ ΄ Ψ 2 ΄ 

χαὶ ἤγαγε τὰς δόλες αὐτῷ ἐκ Τέϑ. Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαλωμὼν, λέγοντες, Ὅτι ἐπορεύϑη Σε-. αι. 
» 00 "ς 3 »ν ε 

μεὶ ἐξ Ἱἱερεσαλὴμ εἰς Γὲθ, καὶ ἀνέςρεψε τὸς δόλες αὐτᾶ, Καὶ ἀπέςειλεν ὁ βασιλεὺς χαὶ ἐχά.. ᾳ:. 
ΙΝ , Ν »" Ζ΄ ΝΣ» 

λεσε τὸν Σεμεὶ, καὶ εἶπε πτρὸς αὐτὸν, Οὐχὶ ὥρκισά σε χατὰ τῇ Κυρία, χαὶ ἐπεμαρτυράμην σοι, 

νηρὰν] ἐν κατάρᾳ: ὀδυνηρᾷ Απη. τ. Αγ. ἘΔ. ἐν ᾧ ἡμέρᾳ] ἡὶ (6. 
(δῖ. Νίο. εν τῇ ἡμερῷ ἡ 82) 93. 108. ἐν ἡμέρα ἢ 123) 248. ἔν ἡ 
ἡμέρα ἡὶ 3245. ἕν ἡ ἡμερα--ἐν ῥομφαίᾳ} κα οὐπὶ ἱπίογαιθά. 247. 
καὶ αὐτὸς] αὐτὸς δὲ δῖαν. Οἰξτορ. 
τοῦ, 119, 123, 134) 144) 2365. 242, 243, 246. ΑἸά. (αἴ. Νίς. εἰς 
ὠπαντήν μοι] εἰς ἀπάντησιν μοι ΧΙ, ςς, 64, 71) 92, τού, 119, 120, 
121, 123, 1345) 144) 243, 24ς. ΑΙά, ΑΙεχ. εἰς ἀπανΐην μου ςτ6. οις 
ἀπαντηῆσιν μου 74, 236, 242, 2449. 246. (ι. Νὶς. μοι εἰς ἀπαΐησιν 

εἰς απαΐησιν τοϑ. ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδανην] εἰς τον Ἰορδανην 
ΧΙ, 74) τού, 120, 121) 134) 144. ΑἸά, (δῖ, Νίς. εἰς τὸν Ἰωρδανήν 
236. εν τω Ἰορδανη 242. ἐπὶ τὴν ὀχϑὴν τῷ Ἰορδᾶνε Ατῃ,. 1. Ατῶι, 
ἘΔ. αὐτῷ---λέγων] αὐον ταπῖιιπι 7... κατὰ τῷ Κυρίου) καῖα 
τω Κυρίω 24ς. λέγων] α Ατῖῃ. 1. Απῃ. ΕΔ, καὶ ἔλεγον Θεοτς. 
Εἰ ϑαναϊωθήτεται} ες ϑανοαϊωσω σε ΧΙ, το, ς4, 82, 92, τού, τοϑ, 
Χ2Ο, 121), 1345) 144, 236, 242) 243) 244. (αἴ. Νῖὶο. ες ϑανατωσω 
74. ὅτι οὐ ϑανατώσέεϊαι Ατῖα. τ. Ατὰ. Εά. ὅτι οὐ ϑανατώσω σε 
Οεοτρ. δ[αν. Οἴτος. ὅτι αὶ ϑανατώσω αὐτὸν ϑῖαν. Μοίᾳ. ϑανα- 
τωϑ)ήσεϊα.} ϑανατώσω σαι ((δὰ [ἸἸεγα αι ἴαρτα 11π.} 923. ἐν ῥομ- 
φαίᾳ ] εν ρωμφαια 19. ἀϑωώσῃς} αϑωωσεις τοῦ. φρόνιμος σὺ] 

φρόνιμος εἶ συ 64, 71) 745 121, 247. ΑΙά, ΑΙεχ. φρονημος σὺ 242. 
φρόνιμος σν εἶ 246. καὶ γνώσῃ] καὶ γνωσεις τό. καὶ γνώσει 134. 
καὶ γνωσὴς 246. ποοιήσεις}] ποιησὴς 93. καὶ κατάξεις] καὶ 

καϊαξζον 24ς. καταΐαξεις 24). τὴν πολιὰν] τὴν σόολιν 11. τὸ 
γῆρας ϑδῖλν. ἐν αἵματι] μεϑ᾽ αἵμαΐος 8ῖαν. 
ΧΧΧΥῚ. Καὶ ἐκάλεσεν---Σεμεῖ] καὶ ὠπέρειλεν ὁ βασιλεὺς καὶ 

ἐκάλεσε τὸν Σεμεὶ Ατπι..1. Ατη. ΕΔ. καὶ ἀπέρειλεν ὁ βασιλεὺς Σο- 
λομὸν χαὶ ἐκάλεσε τὸν Σεμεὶ υἱὸν Γηρὼ δῖαν. Οἴτορ. καὶ ὠπορείλας ὁ 
βασιλεὺς Σολομὼν ἰκάλεσε τὸν Σεμεὶ ϑῖαν. Μοίᾳ. ἐκάλεσεν ὁ βω- 
σιλεὺς} αποςειλας ο βασιλεὺς εκαλεσε ΧΙ, ς2, 71) 7γ4η τού, 120, 121, 
123» 1347 144 236, 242, 247. ΑἸά. Αἰεχ. (αἴ, Νίς. ργαδιῖτε. απο- 
ξειλας 10, 55, ςό, 119, 243, 244, 246. απορειλας Σολομὼν ἐκάλεσε 
44. -Γ Σολομὼν 82. αἀποςειλας ὃ βασιλεὺς ἐλαδε 92. αποςειλᾶς 

ἐχαλεσεν ὁ βασιλευς Σολομῶν 93, 1ο8. Οοπηρί. ἀπερειλεν ὁ βασιλεὺς 
ἐκάλεσεν 24ξς- τὸν Σεμεὶ] τὸν Σεμεει υἱον Γηρα 10, 82, 94» τοϑ. 

τὸν Μισεμεὶ 44. ᾿Ωκοδόμησον]) οἰκοδομησον ΧῚ, τό, 64, γι, 74, 
.82, 96, 93, 1ού, τοϑ, 120, 123, 1345 236, .δάς, 246, 247. (Ομ. 

ΑΙεχ. (αἵ. Νίς. σεαυτῷ] σὺ σοὶ Αγαιν. τ. Απῃ. ἘΔ, σεαυτῷ 
οἶκον] Ττ. 11. ἐν Ἱερεσωλὴμ!) εἰς Ἰερασαλημ 24). καὶ κάϑου] 
καὶ κατοικεῖ 199) 825 93,9 108. (ογηρὶ. 

442. 
ΧΧΧΥΙΙ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ] κα ἕν 242. τῆς ἐξόδου] τῆς ἱξοδίας 

ΑΙεχ, καὶ διαδήσῃ] ἢ διαδήσει το. ἡ διαξήση (β0) 93. ἢ δια- 
ξήση τοϑ8. και διαδιση 242. λ καὶ Ατπη. 1. ὅτι διαδήση Ατγη. Ἐά. 
τὸν χεμαῤῥον) τὸν χειμαρρεν 11, ΧΙ, ςς, ςό, 64, 71, τοϑ, 110, 242, 
243, 244. 246, 247. Οοπιρί. ΑΙεκ. τῶν (ἢ) χειμάρρουν 84. κ τὸν 
436. Κέδρων] ργαιηϊε. τῶν ΧΙ, 44) 74, 82, τού, τοϑ, 120, 121, 
.1347) 144) 236, 246. (δῖ, Νίς. τῶν Κενδρων 244. ργϑεπιῖϊ. τὸν 
Οοπιρὶ. Κέδαρ ὐδογρ. γινώσκων] καὶ γινώσκων 8ῖαν. Οἴορ. 
γνώσῃ} γνωσει (ἢ. νεῖ. 42.) 93, 242. ἀποθανῇ} αποϑανει (ἔς 
νεῖ. 43.) 242. ᾳποϑᾳνης 247. τὸ αἷμά σον] ργατηϊτῖ, καὶ 74) 93, 

ἐξελεύσῃ} ἐξελευσες 93, 

κατέξαινεν] καϊεδη ΧΙ, γ1,) 74.) 

108, 247. (πρὶ. Αστ, 1. Ατπῃ. Εά. δῖαν. Οὗἶγοσ. ἔγαι 2], τού, 
24). ἔράι ἐπὶ τ. κεφαλ. σ5] ἐπι τὴν κεφαλὴν σε ἐξαὶ 246. 
τὴν κεφαλήν σε] α τὴν 93. 
ὥρκισεν] ορκησεν 242. 

ΧΧΧΝΊΙΙ. πρὸς τὸν βασιλέα] , γι. κύριέ μου] αὶ μου 91, 
108. βασιλεῦ] βασιλεὺς γ4,) 242. τω ποιήσει] οὗτος (ἢ) 
ποιήσεις )Δ4ς. ὅτω ποιησάτω ϑίῖᾶν. Οἰἴἶτορ. ἕν Ἱερασαλὴμ] Ργξ- 

πὐϊς. προς τὸν βασιλέα ᾿ς. τρία ἔτη] Ττ. ΧΙ, 44, τού, 12 1) 124) 
144) 236, 24ς. (κι. Νίο. ἔτι τρία 245. 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο το, 64, 93. Οοπρ. Καὶ 
ἐγενήϑη---ἴτη] α Οὔπὶ ἱπιογηηοά, 247. μετὰ τὰ τρία] α Τὰ 44, γ4, 
93» τού, 1345 1445) 342. Οὐπρὶ. ΑΙ. Αἰεχ. δῖ, Νὶς. τρία] ταυτα 

32. ἃ ἐπὶ 
καὶ ὥρκισεν δες. δὰ ἔπ. σοη).}α Οοπρρί. 

12:. καὶ ἀπίδρασαν] καὶ ἀπίδρασον ([ς) 242. , καὶ Ατη). τ. 
Ατῃ. Ἐά. τῇ Σεμὲ!}) α τῇ Οομηρί. τῷ Σεμεεὶ ΑἸοχ. ᾿Αγχὲς} 
Αγχεις (Άς ἱπῆ4) ΧΙ, (ς ς. οοττ. δ ]. τη. ΑὙχεις.} 121. Αγχ!ς ξ2, 
71.) (74) 92) 120, 134) 144) 236. ἢς ἰπῆ4) 242. Αἴεχ. (αἵ. ΝΊς. 
χχας 82, 93» 1ο8. 8[αν. Οἷἶτορ. Αχεις 247. ᾿Αχὶς Οοπρὶ. 
᾿Αχὲς (ροῆεα ᾿Αγχᾷξς) ΑΙά. ᾿Ανχὲς (ς ἱπῆ4) Αγω) τ. Ασα. Ἐὰ: 
Αὐχὰς Οεοτρ. Μααχα] Αμησα 11. Μιαχαϊὰ Θεορ. βασι- 
λέα] βασιλεως ςό,2424. βασιλέα Γέ3] ἐν Γεϑ. 247. ΓΙ9] Γὲλ 
Οεοῖρ. καὶ ὠπηγγέλη) καὶ ἀπηγίειλαν 19, 71, 82, 93, ιοϑ. 
Οὐοπιρὶ. Θεοῦ. 5ᾶν. λέγοντες} λεγονίων (ῆς νετ. 41.) 24). οἱ 
δβλοί σου] οἱ δύο δέλοί σου Ατχῃ. τ. Αττη. Εά. ἐν Γίϑ] ἐν Ἰέπ 
Οεοῖρ. 

ΧΙ, Καὶ ἀνέφη] α Απη. 1. Ασπὶ. Εὰ. 
ἐπίσαξε}] και εἐπαΐαξε το. καὶ απεσαξε τοῦ. 
ΘοπρΙ. καὶ ἐπορεύϑη} α καὶ ϑῖαν. Οῇτορ. 
Ἀπῃ. 1. πῃ. Ἐὰ. ἐν Γιϑ' 236, 242. (αι. Νὶς. εἰς Γὲπ (ῆς ἴηδα) 
Θεοσρ.. τωορὸς ̓ ΑγχἭ] τρος Ακχες βασιλεα Γεϑ' το, 82, 93, τοβ. 
ἔς, πἰᾶ ᾿Αχὶς, Οοπιρὶ. α 44, 71. ρος Αγχες 242. ρος Ἄχους 
447. τῇ ἐκφητῆσαι] του ζητησαι το, 85, 93, τοβϑ. Οοπιρὶ. κα τοῦ 
44. 71, τοό. ἐκζητήσας 81Αν. Οἰἶτοςσ. καὶ ἐπορεύϑη] καί εξεπο- 
ρευϑη 19, 829 93. ΟΟὨΡ]. καὶ ἐπορεύϑη ὅτο. δά ἤπ. οοπι.} , 44. 
καὶ ἐπορεύϑη Σεμεὶ] α 71, τοῦ. Σεμεὶ] -- εξ Ἱερεσαλημ το, 85, 
93» 108. καὶ ἤγαγε τὰς δέλες αὐτῷ}. τοό. ἐκ ΓΙ9] εν ερε- 
σᾶλημ τό, 246. εν Γεῶ 242. α Οομρὶ. 

ΧΕΙ. Καὶ ἀπηγγέλη] και ἀπηγίειλαν το, 71, 82, 93, τοϑ. Οομηρῖ. 
Οὐθοῦρ. δϊ:αν. α καὶ Ασιῃ. ι. Απῃ. Εά. λέγονἾες} -Ἐ καὶ εἰπον-ανυ- 

τῷ 44. λέγεσι Αττι. 1. Αττα. Εά.. Ὅτι ἐπορεύϑη] ἐξεπορευϑὴ 19, 
82, 93, 1οϑ. Οοπηρὶ. α ὅτι ΟΘϑεοτή. ἐξ Ἱερεσαλὴμ, εἰς ΓῚΘ] εἰς 
ΓΕ εξ Ἱερασαλημ 446. . εἰς ΓΙΘῚ κα 19. καὶ ἀνέςρεψεῖ καὶ απε- 

ἃ. 3 Σεμε!} 242. καὶ 
ν»νΝ  ν τὴν ὄνον] τὸν ὄνον 
εἰς ΓΘ] λ 92. 

ΚΕΦ, 
ἐ Ἵ ἰς σσαρεμξολάς" χαὶ͵ αὐτὸς χατέξαινεν εἰς ἀπχαγτῇ ᾿ ἢ ἡμέρᾳ ἐπορευόμην εἰς τσαρεμ Ξ ς ἀπαντήν 

46. 

837. 

38. 

ξρεψε 11, 93. καὶ ἡγαγε το. καὶ ἐπεγρεψε 82, τοϑ, 123. ΑἸελ.. 
τὰς δύλες αὐτὰ} - ἐκ Γεθ το. α Ουρι. ὌΝ 

ΧΙ]. ὁ- βασιλεὺς} βασιλεὺς Σαλομὼν ςό. -“- Σαλωμὼν 246. 
τὸν. Σεμεὶ] αὐῇον 71, 247. καὶ εἶπε] καὶ εἶπεν ἃ. βασιλεὺς 8ιαν. 
Οἴπορ. τὐρὸς αὐτὸν} ἄυτω ςς. ὥρκισα σε] ὠρχησα σε 444. 
ὠρχισὼ σε 24ς. αἵ νἱάεξιτ. κατὸῶ τῷ Κυρίου] κα τὰ 44.4ἁ.0σ ἐπε- 
μαρτυρώμιην .σο!} λ σοί 44. ' ἐπεμαρτυραμὴν σε τιοϑ. εἐμαρτυραβὴν 

σοι 247. ἐϑέμην σοι μαρτυρίαν Αττι. τ. Αγπι. Ἐά, ἐπεμαρτυρά- 
μὴν σοις λέγων} ἐμιαρτυρώμην καὶ ἔλεγόν σοι δος. ἘἜἘν ἢ ἃ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ ΚΕΦ. ΠΙ. ᾿ 
β λέγων, Ἔν ἢ ἂν ἡμέρᾳ ἐξέλϑης ἐξ “Ἱερασαλὴμ, χαὶ ππορευϑῆς εἰς δεξιὰ ἣ εἰς ἀριςερᾶ, γινώσχων γνώση ὅτι ϑανάτῳ ἀποθανῇ, Καὶ τί ὅτι ἐκ ἐφύλαξας τὸν ὕρχον Κυρία, χαὶ τὴν ἐντολὴν ἣν ἐνε-- τειλάμην χατὰ σᾷ-. Καὶ εἶπεν ἐὶ βασιλεὺς πρὸς Σεμεῖ, Σὺ οἶδας πᾶσαν τὴν χαχίαν σε ἣν οἶδεν ἡ χαρδία σε, ἃ ἐποίησας Δαυὶϑ τῷ πατρί με, χαὶ ἀνταπέδωχε Κύριος τὴν χακίαν σε εἰς χεφα- λήν σε. Καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν εὐλογημένος, χαὶ ὁ υρόνος Δαυὶδ ἔςαι ἕτοιμος ἐνώπιον Κυ-.. οἴα εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἐνετείλατο ἐὶ βασιλεὺς “Σαλωμὼν τῷ Βαναίᾳ υἱῷ ᾿Ιωδαὲ, χαὶ ἐξῆλϑε χαὶ ἀνεῖλεν αὐτόν' ἰχαὶ ἣν ὁ βασιλεὺς Σαλωμῶν φρόνιμος σφόδρα χαὶ σοφός" χαὶ ᾿Ιόδα χαὶ Ἰσραὴλ “πολλοὶ σφόδοά, ὡς ἡ ἄμμος ἡ ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης εἰς τλησος, ἐσθίοντες χαὶ πίνοντες χαὶ χαί- θόντες" χαὶ Σαλωμὼν ἣν ἄρχων ἐν πάσαις ταῖς βασιλείαις" χαὶ ἦσαν τπιροσφέροντες δῶρα, χαὶ ἐδέλευον τῷ Σαλωμὼν ““άσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῷ" χαὶ Σαλωμὼν ἤρξατο ἀγοίψειν τὰ δυ.-. γαςεύματα τῇ Λιξάγε- χαὶ αὐτὸς ὠχοδόμησε τὴν Θερμαὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ" χαὶ τῶτο τὸ ἄριςον τῷ Σα- λωμώῶν' τριάχοντα χόροι σεμιδάλεως, 

λεχτοὶ, χαὶ εἴχοσι βόες νομάδες, 

43: 
44 

45: 

46. 

 ε Ζ’΄ ΄’΄ 9 ξ΄ 
΄ ΄ ΄ 9 χαὶ ἑξήχοντα χῦροι ἀλεῦρβ χεχοπανισμένε, δέχα μόσχοι ἐκ- χε Ν, 

2 χαὶ ἐχατὸν πρόξατα, ἐχτὸς ἐλάφων χαὶ δορχάδων χαὶ ὀργίϑων 
λὲν 58) 71) 244. Ἔν ἥ ὧν ἡμέρᾳ ] ἐν ἡμέρᾳ ἐν ἢ Ατηι. τ. Αττι. ἘΔ4. ἡμέρᾳ] ἡμεραν 9,4. εἰς δεξιῶ} εἰς δεξιαν 93. εἰς χοβ. ΟΟπΙΡΙ. εἰς τὰ δεξια 24ς. ἃ εἰς ὠριςερὰ] ἢ εἰς αριξεραν 93. κα εἰς 

λωμὼν 25] κα τοό. Σαλομων (ῆς ἱπ8) 1 ς8. 
ραὴλ] ᾿ἸΙαδίται δὲ καὶ Ἰἰσραηλίται Οεογρ. 
1 ς8. 

καὶ ᾿όδα καὶ Ἶσ. 
᾿Ιάδα} Ιρδὰς 93, τοϑ, 

108. (οπρί. ἢ εἰς τὰ αριξερα 24ς. καὶ εἰς ἀριςερα Απη. 1. ἀποθανῇ] - καὶ εἰπας βοι ἀγαϑὸον τὸ ρημα ὃ ἡκασα ΧΙ, 44) ςζ2, 74, 
82, 92, 93» τού, το, 123») 1347 1449) 216, 242, 243. 247. (πρὶ. ΑἸεχ. (δι. Νίς. -Ἐ εαάδπ), πἰᾶ ἥκεσας, ΑἸά. Ἔ ελάδη, πῇ ἐλέξας (μοι, δῖαν. Μοίᾳ. αἀποϑανει. καὶ εἴπας μοι ἀγαϑὸον τὸ ρῆμα ὃ ἤκουσα 19. Ἔ και εἶπας μοι αγαϑον το ρημα ὃ εἴπας μοι ἐς. -Ἐ καὶ εἶπες μοι ἀγαϑὸν το ρημα ὃ ἡκεσα γ1. -Ἐ καὶ εἰπας μοι ἀγαϑον το ρημα ἡκε- 
σα 244. συ ἀποϑανῃ 246. -ἰ καὶ λέξεις μοι ἀγαϑόν ἐςι τὸ βῆμα ὃ 
ἤκεσα Ατην. τ. Αγηι. Ἐά, Οεοῖρ.ς 

ΧΙΙΠ. Καὶ τί] και νυν δια τι 93. Καὶ τί ὅτι] καὶ γυν δα τι 19, 82, τοϑ. (οῃηρὶ. καὶ νῦν τί ἐξιν ὅτι, Ατηι. τ. Ατπι. Ἐὰ, τί δὲ ὅτι δῖαν. Οἶτορ. ὅτι ἐκ] α οτι 134. τὸν ὅρκον] τὸν νομὸν 44. τὴν ἐντολὴν 247. Κυρίᾳ] α 110.. τὰ Κυριε 244. Αἴεχ. χαὶ τὴν ἐντολὴν] καὶ τὸν ὀορκον 247. ἣν ἐνετειλάμην] ὃν ἐνετείλαμὴν 247. χατὼ σδ} σοι Αττη. τ. Αση). ἘΔ, ϑ5ἴαν. Οἴἶτορ. 
ΧΙΙ͂Ν. Καὶ εἶπεν---Σεμεὶ} αὶ οὐπὶ ἱπιογηγοά, γῖ, 247. 

Σεμεὶ] -Ἐ λεγων 44. Σὺ οἶδας] συ ἔγνως ΧΙ, 44,74, 92, 
121) 123.) 1347) 144, 236, 242, 243. ΑἸά, Α]εχ. (αι. Νῖς. 
οἶδας Ατη. Σ. Αττῃ. Ἑά. πᾶσαν τὴν κακίαν] , πῶσαν Ατ. τ. 
Αγ. Ἑά. τὴν κακίαν 19] την καρδίαν γι. ἣν οἷδεν] ἣν ἔγνω 11, 19» 555 56, 64, 82, 93») 119, 243, 244, 24ς, 246, 247. (πρὶ. ΑἸοχ. 
ἣν δὲν 44. ἣν εἰδὲν τοῦ. (244. ἀυ. δὴ ἐγνω) ὠ  ὠἣἥν οἵδεν ἡ καρδία σῃ} 7ι. ἃ ἐποίησας] ὅσας (ἢς) ἐποιησας 19. οσᾶ ἐποιῆσας τό, 82, 93. τοΒ, 546. (οπιρὶ. ργαπείιε. καὶ Οεογρ. ϑ[δν. Οἶἶτορ. Δαυὶδ] 
ῬγΒ πη, τῳ 11, ΧΙ, 44, ςς, γ4) τοό, 110, 1215) 1345 1445 244, 24ς. 
ΑἸεχ. Δαυὶδ τῷ ττατρί μου] μετὰ Δαυὶδ τῷ τσατρός μου Απῃ. Ι. 
Αττη. Ἐὰ. τὴν κακίαν σε 29] τὴν καρδιαν σὰ το. σε Αἰά.. εἰς κεφαλῆν σα} -ἰ- ἢ οὐ ϑελεις συ ὃ τότε λεγῶν ὑπὲρ τες Σαδξλ ἐχϑρες τὰ 
ὥσατρος μου Δανιδ ΧΙ. εἰς τὴν κεφαλὴν σὰ 93. 1ο8. (οτρὶ. .. 
ΧΙ. Ῥεεῖξ σογητηα ἱπίερτ. 71. εὐλογημένος] ηνυλογήμενος 1, 

ΧΙ, 244.246. ἔφα!) α 436,247.. Ατπ. τ. Αγ. Ἐά. (βαθεῖ ἴῃ οδδ- 
ταξϊ. ταῖποτε ΑἸεχ, ἐρὶν Οεοτς. δῖαν. Οἴτορ. ἐνώπιον Κυρίου δες. 
δὰ ἢπ. σοι.) εἰς τὸν αιωνα ἐνωπιον Κυρικ 247. εἰς τὸν αἰῶνα] 
ἰδίως Θεοῦ. εἰς τὰς αἰῶνας 5ἴλν. ᾿ δ' το νςς ἝἜ 

ΧΙΕΝῚ. Καὶ ἐνετείλαῖο] κακαὶ Απῃ. σ, Ασῃ. ἘΔ. ὁβασιλεὺς] 
Δ 44. Σαλωμὼν 15] , γι1. τῷ Βαραΐα}] αὶ τῳ 71. τῷ Βανεὶ 
Οεογρ. υἱῷ Ἰωδαὲ] Α 44. υἱῷ Ἰωϊδὲ Ατπι. τ. Ασα Ἐά. 
Ἰωδὲ Θεογρ. καὶ ἐξζῆλϑε) α 44: 

πρὸς 
τού, 120, 

ΝΣ ϑ8ἊΝ 

σν αὐτὸς 

υἱῷ 
Ἁ 3. “ὦ . καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν] -- καὶ 

ἢ ἀπέϑανεν ΧΙ, 44, 55, ςς, ς6, 64) 71) 74,92, τοῦ, χ10, 186, 1Ω:, 123, 1345) 144) 236, 242, 2435) 24ς. 246,44). (οπιρὶ. ΑΙά. Αγηι. τ. Αση. 
Δ. (δ. Νίς. -Ἑ καὶ απεϑανεν ὃ Σεμει το. -ἰ- και απεϑανεν ὁ Σεμεει 
82,03) τοϑ. τ καὶ ἀπέϑανε Σεμεΐ Θεοτρ. (ϑδιαν. Μοίᾳ. ἱπιοσ ὑηςο.) 
καὶ ἦν ὁ βασιλεὺς] ην δὲ ὁ βασιλεὺς 44. κἢν 1ς8.. ὁ 342. Ομ: ΝΊς. 
καὶ ἦν ὁ βασιλεὺς---ἐν τῷ ἐρήμῳ] αὶ σιπη ἱπειτηςά, 245. κχαὶ ἣν ὁ 
βασιλεὺ.---Ἰάδα ἐν Ἱερεσαλήμ ἴῃ Άη. ςοη,.] της δὲ βασιλειας εδρας- 
ϑεισης ἐν χειρὶ Σαλωμων, ἐπιγαμιᾶν ἐπριησε Σαλωμὼν πρὸς Φαραω 
βασιλεα Αἰγνυπῆε, καὶ ἐλαδε τὴν ϑυγαῖερα Φαραω, και εισηγαγεν αυ- 
τὴν εἰς τὴν τσολιν Δαυιδ'εως συνήελεσεν οἰκοδομκῶν τον οικον ἑαντου, καὶ 
τον οἱκον ἵζυριον, και τὸ τεῖχος Ἱερεσαλημ, κυκλω:24). ἧς, πἰῆ ἐχοι- [ 
σατο Σαλωμὼν, εἰ ἕως ἃ συνετέλεσεν, ΑΙοχα ἢς βετε Αγ. 1. Αστη, 
Ἑά. δῖαν. Μοΐίᾳ. αὶ οἰμπὶ ἱἰῃιεσηηθά, Οοιηρὶ. ΟΥ Ψωϊρ. ἴῃ Ιος. ᾿ Σα- 

) 

πολλοὶ σφόδρα] λ ὥολλοι ΧΙ, γ4) 12 1) 1347) 144. σφοδρος 1Ἰο6. Ὥολυς σφοδρα 123. ΟΔῖ, Νίς. πολὺ σφόδρα ΑἸὰ. ὡς ἢ ἄμμος] ὡσει αμμος 44,93. κἡ 71. καὶ ἐπὶ τῇ] λἥπι γι. κῇ 544. ἢ ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης] ἐςιν ἐπὶ ὀχϑῇ τῆς ϑαλάσσης Οεογρ. ἐσϑί.. 
οντες} ἐσϑονδες 44.) 719) 74) τού, τῷ 19. 1345) 1445) 236, 244. ἐσϑίον- 
τες---χαίροῦϊες ἤσϑιον καὶ ἔπιον χἀὶ ἔχαιρον Οεοῖρ. ἐσθίοντες καὶ τίνοντες] καὶ τόίνοῦες ἐσϑίοντες ΑἸά. καὶ χαίροντες} καὶ εὖ- 
Φρεένομενοι ΧΙ. χαρ εὐφραινόμενοι 44, ς2, 71» 74)93, τού, 120, 121, 1347) 144) 1ς8, 416, 242. (Αἴ. Νὶς. ργαπη, καὶ εὐφρενομένοι ξ ς, 246. Ργαετλϊῖ. καὶ ευφραιίνομενοι ςό. Σαλωμὼν 39] Σαλομων. (ἢς 
ἴῃ) 2. ἦν ἄρχων] ἦν ἐξεσιαζων ΧΙ, 4, 52, 74) 92, τού, το, 
121) 1347 1445) 1ς8, 4236, 242. (αἱ. Νὶς. ἐξεσιαξων γ1. ἣν ἐξ ἂρ- 
χὼν (Άς) ΑἸαά. ἐν ττώσαις] α ἐν 44, ς5, 74, 92, τού, 120, 134, 
144, 216,242. (αῖ. Νίς. ταῖς βασιλείαις] - ἀπο του τποταμου 
γης Φυλιςαιων καὶ ἑως ὁριξ Αἰγνπΐου ΧΙ. - εδάεπη, πἰῆ Φυλιριαίων, 64, 158, 444. ΑΙά, δῖ, Νίο. -Ἐ- εδάδπι, ηἰῇ Φιλιριαίων, γι. -Ἐ ελ- 
ἄεπι, πΠ Φυλιξιαινων, ῖ9ο. Ἔ απο τὰ τόταμου Φιλιςιαιων και εὡς οριε Αιγυπῖξ 44. -Ἐ απὸ τα Ὥοταμεξ τῆς Φυλιςιεων καὶ ἕως οριου Αἱ- 
γυπου ς2. -Ἐ ελάσαι, πῇ Φυλιςιαίων, 74) 98, 134, 343. -Ἐ- ελάετη, 
ῃἱα Φυλιςιαων, 12... - ἀπὸ τὰ τοταμδ γῆς Φυλιςιαίων και ἑως ορες 
Αἰγυπῆου ςς. -᾿ ἀπὸ του ττοταμου της Φιλιςιαιων ες ὅριον (ῇς) Α:- 
γυπῖς τό. -ἰ- απο τὲ τποταμα τῶν Φιλιςιαιὼν καὶ ἕως ορια Αἰγυπῆεξ τοῦ. 
Ὕ απὸ ποταμοῦ γης Φυλιςιαιων καὶ εὡς ορια Αιγυπῆου 121. -Ἐ καὶ 
ἄπο τὸ πόταμε τῆς Φυλιςιαιων και ως ορι Αἰγυπῆξ 144. Ἔ εράδηη, 
ἈΠ Φυλισαίων, 244.. ταις βασιλιαις απὸ τα πόοταμα τῆς Φυλιςιαιων 
κᾶι εὡς ορι Αἰγυπκ 416.“ -- ἐπὸ τῶν ποταμῶν καὶ ἕως γῆς Θιλιγὶμ 
ἕως τῶν ὁρίων τῆς Αἰγύπ]ε ϑ81αν. Οἴορ. καὶ ἦσαν] και εἰσαν 242. λ 346. «τροσφέρονες] -᾿- αὐτῳ 82, τοϑ, τς8, - ἑαυτω 93. ἐδῶ. 
λευον] δαλενονες γ1. δῖαν. ΟἾτορ. εδελευων (ἅς) τς8. τῷ Σαλω- μὼν 1]. τῳ γι. πάσας τὲς ἡμέρας] ἐν πάσαις ἡμέραις 5ἷΑν. Οἴτορ. 
ἀνοίγειν) διανοιγεὶν ΧΙ, 44, ς δ 56, 71) 74. 82, 95, 93. 1ού, τοϑ, 12: 123, 1347 144) τς8, 236, 242, ,46. (δι, Νῖο. διανυγειν το. τὰ 
δυναςεύμαα} τα δυναςευούϊα ΧΙ, γι, 8, 93» 1598. τὰ 18, καὶ 
αὐτὸς}, καὶ Θεοῖς. καὶ ὅτος αὐτὸς δίαν. Οἴἶτορ. ᾿᾿οτὴν Θεμαὶ] 
τὴν Θοδαμὰαρ 19. τὴν Θερμε όᾳ, 71, 
τὴν Θὸδ ὠμὸρ ((ς) 85: την Θολμω 
Θερμεν :ς8. τὴρ Περμὶ Οεοις. καὶ τὰτο---Σαλωμών καὶ τῶτο 
εἰς ἄριςον ἦν τῷ Σωλωμὼν καὶ ταῦτα τὰ δέοντα Σωλωμὼν ἐν μίᾳ 
ἡμέρᾳ Οεοτς. 
71) (92, τ21. πιᾶγρ. υἱ Ἐά.) τού, 120, 134, 144, 236, 244, αης. Οκῖ, 
Νῖο.. καὶ ταῦτα τὰ δρόντα (ἢς) γᾳ. χαὶ τῶτο τα διοντα τὸ ἀριξὸν 
158. - καὶ ταῦτα τὰ δίοντα ΑἸά, τῷ Σαλωμών 29] -Ἐ εν ἡμερᾷ 

119. (δι. Νῖς. ϑῖαν. Οἴτος. 
93. τὴν Θοδαμὸρ τοϑ, τὴν 

μιῳ ΧΙ, το, 449 52) ςς) 64) 74) 82, 92, 935 1ού, τοϑ, 120, 121, 123, 
.134) 144, 236, 242, 243, 244. Οκῖ, Νῖς. ἐν μιᾷ ἥμερα ςό, 46. 
Σολομῶν ἐν Ἡμέρρ μιᾳ 71. Σαλομῶν εν ἡμέρα μια τς8. Σαλωμων ἐν ἥμερα μιὰ ἀ4ς. τῷ Σολομῶντι ἐν ἡμέρα μίᾳ ΑΙά. Ἡ ταὶ ταῦτα τὼ δέοντα Σολομὸν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, 5ϊαν. Οἶτορ. τριάκοντα κόροι σεμι- δάλεως) 119. καὶ ἑξήκοντα] ἐν (ἢς) εξηκοῦα το. ϑέκα μόο- ΧΟΙ] Ργαδειαττ, καὶ 71. δου. δῖαν. Οἶτορι εἴκοσι βόες] ,., βοες 93. γυμάδε,]. γᾳ. γαῖα, καὶ 446. σιτευτοὶ (ρίηρμει) ϑίαν. Οἴἶτορ. καὶ ἑκατὸν ττρόδαα] τοροξαῖα ἑκατονᾳ. ἰκτὸς ἐλάφων -- νομάδων) καὶ τοάντα δέοντα ἐκ ϑηρίων, καὶ ἐξ ὀρνίϑων σιτευτῶν ἐχ. 4 

καὶ τᾶτο τὸ ἄριςον] και ταυτα τα δεοῆα ΧΙ, 44) ξα,. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
ΚΕΦ, ΤΙ, 

ἐχλεχτῶν γομάδων' ὅτι ἦν ἄρχων ἐν ππαντὶ πέραν τϑ ποταμᾶ ἀπὸ Ῥαφὶ ἕως Ῥάξης ἐ ἐν πᾶσι τοῖς 

βασιλεῦσι πέραν τῇ ποταμδ' χαὶ ἦν αὐτῷ εἰρήνη ἐχ πάντων τῶν μερῶν αὐτῇ χυχλόδεν" χαὶ 

χατῴχει ᾿Ιόδα χαὶ ἸΙσραὴλ πεποιδπότες, ἔχαςος ὑπὸ τὴν ἄμπελον αὐτῷ χαὶ ὑπὸ τὴν συχῆὴν αὖτϑ, 

ἐσθίοντες χαὶ πίνοντες χαὶ ἐορτάζοντες ἀπὸ Δᾶν χαὶ ἕως Βηρσαβεῦ πάσας τᾶς ἡμέρας Σαλωμών" 

χαὶ ὅτοι οἱ ἄρχοντες τϑ Σαλωμών' ᾿Αζαρίου υἱὸς Σαδὼχ τ ἱερξως, χαὶ Ὄρνίου υἱὸς Νάϑαν ἃ ἄρ- 

χὼν τῶν ἐφεςηκότων' χαὶ ἔδραμεν ἐπὶ τὸν οἶχον αὐτϑ' χαὶ Σεξὰ γραμματεὺς, χαὶ Βασὰ υἱὸς 
᾿Αχιϑαλᾶμ ἀναμιμνήσκων, χαὶ ᾿Αδὶ υἱὸς ᾿Ιωὰξ ἀρχιςράτηγος, χαὶ ᾿Αχιρὲ υἱὸς ᾿Εδραὶ ἐπὶ τὰς 

ἄρσεις, καὶ Βαναίας υἱὸς ᾿Ιωδαὲ ἐπὶ τῆς αὐλαρχίας χαὶ ἐπὶ τῷ πλινϑίου, χαὶ Καχϑρ υἱὸς Νά- 

96» ὁ- σύμξβλορ' χαὶ ἦσαν τῷ Σαλωμὼν τεσσαράχοντα χιλιάδες τοχᾶἄδες ἵπποι εἰς ἄρματα, χαὶ 

δώδεχα χιλιάδες ἵ ἵππων" καὶ ἦν ἄρχων ἐν πᾶσι τοῖς βασιλεῦσιν ἀπὸ τ τοταμδ χαὶ ἕως γῆς ἀλ- 

λοφύλων χαὶ ἕως ὁρίων ΑΙ ύπιε χαὶ Σαλωμὼν υἱὸς Δαυὶδ ἐξασίλευσεν ἐπὶ Ἵσεδηλ χαὶ ᾿Ιόδα ἐν 

Ἱερεσαλήμ. Πλὴν ὁ λαὸς ἧσαν ϑυμιώντες ἐ ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς, ὅτι οὐχ ὠχοδομήϑη οἶκος τῷ Κυρίῳ 
“ “.-Ὡ 
εως τ8 γΌγ. 

λεκτῶν: καὶ ἀπὸ τοαντὸς τηνε ὃ εἰς δέον, τοολὺ τολῆϑος δῖαν. Οἴἶτορ. 

δορκάδων) δορκαζων 24. ὀρνίϑων] ορνιϑαδων 44. νομάδων) 
ρεϑυ ει. και 19, 93» ιοϑ. ὅτι ἦν ἄρχων οὐκ ἣν ἄρχων 1. 
ἦν Σολομὸν ἄρχων 8]αν. Οἴτορ. ἐν παντὶ πέραν τὰ ποταμΒ] ἢ ἐν 

πάσι μέρεσι καὶ ἐν τῷ πέραν τὰ β ποταμξ δῖαν. Οἶτορ. πυέραν τοῦ 
ποταμξι “τ τίραν τὸ ποταμᾷὲ 29] κα δἰϊεσυῖσ, συην ἱπιειτηϑά. 19, 82, 
93» το. οπὸ Ῥαφὶ] απὸ Ῥάφει 64. ἀπὸ Ῥαπὶ Θεσις. καὶ 

ἀπὸ Θαρὼϑ ϑῖαν. Οἶτορ. ἕως Τάξις] ως Ζαζης 24ς: ἐν πᾶσι 
τοῖς βασιλεῦσι] καὶ ἐν πάσαις ταῖς βασιλείαις δῖαν. Οἰΐγος. τοῖς 

βασιλεῦσι] τοις βασιλειοις 56. εἰρήνη] εἰρηνικὸν ϑῖαν. Οἷἶτορ. ἐκ 
“σάντων) κα ἐκ 168. ἐχ πάντων τῶν ν μερῶν] ἐκ ὥαντων τῶν ἡμέρων 

44ς. μερῶν αὐτῇ κυκλόϑεν] μερῶν κυκλόθεν αὐτῷ Οεογρ. ϑίδν. 
Οὔτορ. κατῴκει) καΐῴκαν Οεοτρ. δίαν. Οἶτορ. Ἰ4δα} Ιωδας 

, ττ0,) 246. (αἱ. Νῖς. Ιεδὰν 138... Ιάδα καὶ Ἰσραὴλ] Ισραηλ καὶ 
Ιεδὰς 93- Ἰεδίται καὶ οἱ Ἰσραηλίται (αἱ ἴχρτα) Θεοτρ. ᾿Ιεδαῖοι καὶ 
Ἰσραηλίται 8ιᾶν. Οἰτορ. πιποιϑότες} τεποιϑότως 85, 93: ὥστε- 
ποιϑωτες 242. ὑπὸ τὴν ἄμπελον αὐτ8}] α τὴν ι 58. ἐν τῷ οἴχῳ αὐτῷ 

γχαὶ ὑπὸ τὴν ἄμπελον αὐτῷ δῖαν. Οἴἶτος. καὶ ὑπὸ τὴν συκῆν αὐτο] 

καὶ τὴν σχήνην αὐΐα 44. α΄34, 1ς8. καὶ ὑπὸ τὰς σύκες αὑτῶν ϑίαν. 
Οἶἴτος. ἰσϑίοήες] ἐσϑονῖες 445) 64) 71» 74 τού, 1109, 121») 1Κ747)144, 
436. καὶ τυίνοντες] κα τό, 546. καὶ ̓ ἑορτάζοῆες] α Η, 64, 24ς. 
καὶ ἡ χορεύοες δῖαν. Οἴτορ. ἀπὸ Δὰν καὶ ἕως Βηρσαβεὶ] καὶ ἀπὸ Δὰν 
ἕως Βηρσαδία 5]αν.. Οἴτος. καὶ ἕως Βηρσαβεὲ] ἕ ἕως Βερσαξὲ Θεοῦ. 

πάσας τὰς ἡμέρας] ἐν τιώσαις ταῖς ἡμέραις δῖαν. Οὗτος. πάσας 
τὸς ἡμέρας--Ναάϑαν ὁ σύμθδεαλος] κα οὐπὶ ἱπίεπηεά. 71. Σαλω- 
μών] Σολομωνῖος. και εκ ἦν σαταν ἐν ταῖς ἡμερῶις Σολομωνῖος το, 93» 
108. Σολομὼν. χᾶξ οὐκ ἣν σαταν τασας τας ἡμέρας Σολομωνῖἦος 449 

1οό. Σαλομῶων. χαι οὐκ ἦν σαταν σασας τας ἡμέρας Σαλομωῖ]ος 
1.8. -Ἐ χαὶ ησαν Σολωμὼν μ χιλιᾶδες ἵπποι εἰς αρματὰ 24ς- 

καὶ ὅτοι οἱ ἄρχονες---Νάϑαν ὁ σύμξβαλος} αὶ οὔπὶ ἱπιετιηοά. ΧΙ0ῖ 64, 
74.) 110.) 120, 1219) 1349 144. ΑΙά. τῷ Σαλωμών} α τὰ 44, ξξς. 
Ὅαϊ. Νῖς. τὰ Σολομωνῖος (υὲ ἔαρι) τοό. ᾿Αξαρίξ] Αζαριας 19, 
44, 82, 93. τού, τοϑ, 1-ς8, 243» 244. ᾿Αζορίου δῖαν. Οἷἶτορ. τῇ 
ἱερέως. α του 158. ἘὈορνίου] Ορνιὰα 445 82, τού, τοϑ. Ορνειου εύ. 
Ορνεια 93. Ορν! 123; 216, 2432, 243. 244. (δῖ. Νίο. Ορνιας 158. 

᾿Ιωϑνιὰ. Θεογρ. . ᾿Νάϑων) Ναρᾶν Οεοῖρ. Ἰαξιάϑαρ δίαν. Οἴτορ. 
ἄρχω»} ἀρχον 242.. ὃς ἣν ἄρχων ϑίαν. Οἰἶγορ. τῶν ἐφεςηκότων] 

τῶν ἀφεξηχοτων τό: τῶν τροερηκότὼν ϑίαν. Οἶτοσ. καὶ ἔδραμεν] 
σκιάν Εδραν 44. 82) 93. καὶ κε ἐδρῶμ (Άς). ζα, 242. καὶ ᾿Εσδρὰμι 
:96. καὶ Κεεδραμ 92. (αι. Νίς. καὶ Εσρωμ, τοϑ. «και Κεδραμ, 123. 
χαὶ Κεερδὰμ, ἴουπι Ῥυΐπιο ε αρτὰ 11.) 536. καὶ Δεδαμ 346. καὶ 
ἔδραμεν ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτα] καὶ ᾿Εσαρὼν ὃς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτῷ ὑπ 
Οὔτορ,. καὶ Σεδα]. καὶ “Σεσα 445), 82, 93, τού, τοϑ, 158... 
Σαξα 236. (αι. Νίο. κα (Άς) ϑῖαν. Οὔτος.. πσαθοςς ΗΝ, 

“ 
οτι 

μαΐεως τοό: ἀρουμμαἸεὺς (6) 242. . Βασὰ] Βαρακ 445) 82, 93: 
χού, τοϑ, 1 58... Σαδα τς. Σασαξα 242. Βαρὰ Θεοῦ. 5ἴαλν. 
Οὔτορ: . υἱὸς ᾿Αχιϑαλὰμ) υἱος Αχιϑαλα ςς.  υἱος ᾿Αχεήαλαμ 
.93, νος. Ἐχιϑαλάμ' 1ςὃ. υἱος Αχιϑαμαν 536. υἱὸς ᾿Αχιπαλᾶμ, 
Θεοῦ. υἱὸς ᾿Αχιϑαλάμ--ὠὀρχιςράτηγο!] υἱὸς Ἰοὰρ ἀρχιξράτηγοι 

δίαν. Οἷἶτορ.. ἀναμιμνήσκων]. ἀναμεμνησικον 242. ᾿ΑΔ6]]} Ελιαξ 
19, 445 82, 93. 1ού, τοβ, τς8. ᾿Αξια “46. υἱὸς Ἰωὰδ] υἱός: Ἰωαϑ, 10. 
σὸς Ιωαδ τοϑ. ἀρχιρράτηγος] Ῥγδουλτῖ. ὁ 44. καὶ ᾿Αχρὲ] 

᾿Αχερὲ καὶ ᾿Αχιαμὼμ Οεοτρ. ᾿Αχὶρὲ] Αχιμακ 44. Αχιρειμ᾽ ἐς. 
Αχείραμ ς6... Αχρικαμ:᾽82,) 93. Αχικάμ τοῦ, τοϑ. (πιαῖρ. 243.) 

Καὶ ἠγάπησε Σαλωμὼν τὸν Κύριον, “πορεύεσθαι ἐν τοῖς πρροςάγμασι Δαυὶδ τοῦ 

ἀχκᾶν :ς8, Αχεῖρε 243. Αχιραμ 4246. ᾿Αχιμὰς δῖαν. Οἰΐξγορ. 

υἱὸς Ἐδρα} υἱος Θωρακ 44. νυιος Εδραειμι ζ6. νιος Θαρακ 82, 93, 
τοῦ, τοϑ, 1 ς8. (πιαγρ. 243.) υιος Αδραει (ουτὰ υἱίπ). ε ὥρετ ̓1η.} 
243. υἱος Αδραῖ 244. υἱὸς ᾿Ἐδραξὼν Οϑογ. υἱὸς Βαρῶκ ϑ8,ν, 
Οἴἶτος. ἐπὶ τὰς} ἐπὶ τῆς 242. Ἐπὶ τὰς ἄρσεις] κα Οεοτρ. γα- 
ταρσίνα (ἢς) ϑιαν. Οἷἶτορ. Βαναίας] Βαναια 11. Βαναᾶς 44. 
Βανεϊῶὰ Οεοῖρ. υἱὸς Ἰωδαὲ] υἱος Ιωαδ 44, τοό. υἱὸς Ἰωδὰ Οεοτα. 
καὶ ἐπὶ τῷ τλινϑίου] καὶ ἐπὶ τῆς οἰκοδομήσεως ἥν ϑαν. Οἴἶτορ. 
πλινϑ.}] τληνϑις 2422. Καχὲρ) Ζαραχ, 44, 246. Ζαχερ 52, 
ξς) ξςό, 92, 1τού,236, 242. (Δ. ΝΙο. Ζακχὲρ 82, 93,) 1οϑ, 243) 244. 

Σακχὲρ τ.8. Κακεχὲς ΘΟεοῖρ. Σαχχὲς δῖαν. Οἷἶτορ. ὁ σύμ- 
δελος] ἐν τοις συμξελοις 19. 44) 84, 939 τού, τοβϑ. κα 18. ὃς ἥν ὁ 
σύμξκλος Οεογρ. ὃς ἐν βελαῖς ϑϊαν. Οἴἶτορ. τῷ Σαλωμὼν] τὼ 

Σαάλομωντι (ἢς ἱπῆ4) ΧΙ. τω Σολωμὼν 24ς. ταρὼ τῷ Σολομὸν 
ϑίαν. Οὗτοσ. τεσσαράκονϊα χιλιάδες) α χ'λιαδὲς 44. τοκάδες 
ἵπποι] ΤΙ. 71. κα 82, 1οϑ. κα τοκάδες 154,)24ς.- τοκάϑδες ἵπποι εἰς 

ἅρματα] αρμαῖα το, 93. ἵπποι ἐκλεχτοὶ μετὰ τῶν ἁρμάτων ϑιαν. 
Οὗἶτορ. ἔπποι!] ἱππὼν 246... εἰς ἅρμαΐα] α εἰς 242. ἵππων) 
ἡππεων ΧΙ, 10, 44) .κ 5. τ, 74) 92) 93, 1ού, 110, 120, 1217 123, 134) 
144) 236, 242, 243) 244) 241. 246. ΑἸά. (αἴ. Νίο. ἡππαίων 1ς8. 

ἵππεις δῖαν. Οὗἶτορ. ἄρχων] ἀρχον (υἱ ἔιργ2) 242. ἔν τᾶσι] 
ἐπι σὰσι82. ὠπὸ τῇ τοταμῇ] ῥγατηϊῖ. καὶ δίδλν. Οὗτορ.0. καὶ 
ἕως ὁρίων] α καὶ 5Ζ4ς. - καὶ Σαλωμὼν] α καὶ 1]. 
δα. δὰ ἢπ. οοπ1.}  24.-.- ἐπὶ Ἰσραὴλ ὅζο. δὰ ἔῃ. ςοπ1. ἐπι Ιερου- 
σαλημ ἴπδαν, οεεῖετῖ5 οπιἑ 15, 2.42. καὶ Ἰόδα] καὶ Ιαδὰν 44, 64. 
74) 93. τού, τοΒ, 119, 120, 121) 144. Αἰά, Οι. Νῖο, καὶ ἐπὶ Ἰόϑδα 
δίδν. Οἴτορ. 

11. Πλὴν ὁ λαὸς] καὶ ὁ λαος το, 86, 93ν 108. Οὐοπιρὶ. ΤΠεοσο- 
τεῖ. . 12. ἰῃ 3 Κερ. ὁ δὲ λαὸς δῖαν. Οἶτορ. Πλὴν ὁ λαὸς ἦσαν] 
Δ]. ἦσαν ϑυμιῶντες]) περιέβαλον ϑυμιάμαα Ατπι. τ. Αἰτη. Ἐά, 
Ῥγατιϊτε. τότε δῖαν.  ϑυμιῶντες] - καὶ ϑυοίες 10, 82, 93, 108, 
ις8. Ὑτπεοάοτεῖ, ]. οἶς. ϑυονῖες 143. Οστιρί. ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς] ἐν 

τοις νψηλωταῖοις το. ᾿εν τοὶς υψηλοταῖοις 8, τοϑ. Οοπιρὶ. ΤΒεοάο- 
τεῖ. 1, οἷξ, ἐν τοῖς ὑψηλοις 64. ΑΙέχ. ἐν τοῖς ὑψηλοτάταις (0) 93. 
“μρεν ἐχεεῖα ϑγγ. Βαι- ον. ὅτι οὐκ] καὶ οὐκ Οομρὶ. ἐχ ᾧχο- 

δομήϑη) οὐκοκοδήϑη (Ώς) 242. μιδδεῖ ουκ ἤιρτα 1π,| 24ς. οἶκος] 
ὁ οἰκος Κυριου γ4. Ῥτατηϊτῖ, ὃ 119, 120, 158, 244. Οοπηρὶ. τῷ 

Κυρίῳ] τῳ. ονομαῖι Κυρια ΧΙ, το, 445 52, 55» 64) 71) 74) 82) 925 93» 

τού, 110, 0, 1217) 123, 1345» 144) 158, 230, 242, 243) 244) 2455 
246, 247. οίπρὶ, ΑἸὰ. ΑΙεχ. ὙΠ οοάοτεῖ. ἰος. οἱϊ. δῖδλν. ΟΙοΡ. τῷ 

ονομᾶτι τῇ Κυριξ το8, ἐν τῷ ὀνόματι τῷ Ἱυρίου Αττα. 1. Ατπι. Ἐά. 

ἕως τῇ νῦν] κα τ 44» ςς, τό, 71, τού, 120, 134. 144.158, 416, 242. 

443) 24ς, α46.᾿ "ως. τῆς ἡμέρας εχεινης (443. τηλγρ.) δ[αν. Μοίᾳ. 
Ἔο, ΡΣ ΠΏ ΠΟ καὶ, ϑν. Οὔιορ." 

ἕως γῶν ἡμερῶν τούτων Αττὸ. τ. Ατῃ. ΕΑ. 

- ΠῚ. ᾿ἡψώπησε] ἡγάπηκε 24). τὸν Κύριον, σορεύεσϑα!] α ̓ ω- 
ἜΣ ἴῃ πιᾶῦρ.. 8 τες. τ.) 121. . πορεύεσϑα! Ῥγαπετ, τοῦ 93» τοϑ. 
-Οὐμιρ!. Ὑβεοάοτεί. ἰοσ. οἷς. - - ἐν τοῖς τροςάγμασι]: ἐν ταις οδοιξ 44. 
κατῶ τὰ προγάγμιαῖα, Ασα. :. Ἄττῃ. 4. «ἐν ταῖς. διδασκαλίαις (αν. 
Οὔἴτορ. " τ χρε πολ, Δαυὶδ]. προραγμάδι αὐτὰ καὶ Δανιὰ τ. 

Δανὶδ].,. 4. ἐν τοῖς ὑψηλοῖς] ἐν τοῖς βανοῖς δίαν. ἔϑυε) ρτα:- 

ταϊττ. αὐτὸς ς ον 71γ. τ 8; ᾿ΑΙοχ. α 1Ἰοό. ρχαβυηῖς. αὐτὸς ὃ (βάσιλευς 
.347.-- εἴϑυε καὶ πὰ πα αντος ἐϑυμία Ναὶ εν ἐὅ, ἢ ἢσ, πε 

αὐτὸς, ϑιαν. Οὗτος. . εν 

καὶ Σαλωμὼν ᾿ 

2. 

ἕως φὼν δερων ἐκεινῶν 247. ΑΙεχ, ᾿ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ. Τ' 
ΚΕΦ. 11. 

“ἢ 

χ: “πατρὸς αὐτὰ, “πλὴν ἐν τοῖς ὑψηλοῖς ἔνυε χαὶ ἔϑυμία. 

ϑύσαι ἐχεῖ, ὅτι αὕτη. ὑψηλοτάτη, χαὶ μεγάλη, χιλίαν ὁλοχαύτωσιν ἀνήνεγχε Σαλωμὼν ἐπὶ τὸ 

Καὶ ὥφϑη Κύριος τῷ Σαλωμὼν ἐν ὕπνῳ τὴν γύχτα, χαὶ εἶπε Κύριος δ. 

6. 

νυσιαςήριον ἐν Τ᾿ αξαών. 
Ἁ δ 3» ᾿ “Ὃ 

πρὸς Σαλωμῶν, Αἰτησαί τι αἴτημα σεαυτῷ. 

Καὶ «ἀνέςη χαὶ ἐπορεύϑη εἰς ΤΓαξαὼν 

Καὶ εἶπε Σαλωμὼν, Σὺ ἐποίησας μετὰ τῷ δάλου 
σου Δαυὶδ τῇ πτατρός μου ἔλεος μέγα, χαϑὼς διῆλθεν ἰνώπιόν σε ἐν ἀληθείᾳ χαὶ ἐν δικαιοσύνη 

ς Σ 90 δί ᾿. ρΦ Ν 9 ΄’ » “Ὁ νψΨν ᾿ ᾽ φὼ ρϑ Ν ΕΝ 

χαὶ εν εὐϑσυτητι Χαροίας μετὰ σου, χαὶι ἐφύλαξας αὑτῷ τὸ ἔλεος τὸ μέγα τοῦτο, δδναι τὸν υἱὸν 
ϑϑο δ", " ΄ 9 .Ὁ ς ες ε ΄ Φ, 

αὑτε ἐπὶ τῇ ϑρόνα αὖτ, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη. Καὶ γῦν Κύριε ὁ Θεός μα, σὺ ἔδωκας τὸν δδλύν σὰ 
2 ΄" Ν φῸ ΄ ΄ 

ἄντὶ Δαυὶδ τϑ πατρός με" χαὶ ἐγώ εἶμι ππαιδάριον μιχρὸν, καὶ οὐκ οἶδα τὴν ἔξοδόν μου χαὶ τὴν 
» ΄ 

εἴσοδόν με. Ὁ δὲ δαλός σ8 ἐν μέσῳ τῷ λα σε, ὃν ἐξελέξω λαὸν πολὺν, ὃς ἐκ ἀριδιμηϑήσεται. 

Καὶ δώσεις τῷ δόλῳ σου χαρδίαν ἄχδειν χαὶ διακρίνειν τὸν λαῦν σξ ἐν ὁπ ατο συνῇ, χαὶ τϑ συνιεῖν 

ἀναμέσον ἀγαϑᾶ χαὶ χκαχϑ' ὅτι τίς δυνηϑήσεται ὙΡΝΕΙΝΣ τὸν λαόν σοὺ τὸν βαρὺν τᾶτον . Καὶ 

11. ἤρεσεν ἐνώπιον Κυρίου, ὅτι ἡτήσατο Σαλωμὼν τὸ δημα τοῦτο. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς αὐτὸν, 

᾿Αγϑ᾽ ὧν ἡτήσω παρ ἐμ τὸ ἕημα τοῦτο, χαὶ οὐχ ἡτήσω σεαυτῷ ἡμέρας πολλᾶς, χαὶ οὐχ ἤτήσω 

αλδτον, δδὲ ἡ ἡτήσω ψυχὰς ἐχϑρῶν σου, ἀλλ᾽ ἡτήσω σεαυτῷ τοῦ συγιεῖν τοῦ εἰσαχὅειν, " χρίμα, 

ἵν. Καὶ ἀνέρη] Σολομὼν 82, 93) τοβ. Οοπιρὶ. Θεοτρ. ϑ5ϊδν. 
- ὁ βασιλεὺς 24). Απη. 1. 
Δπη. Εά. κα καὶ δῖαν. Οἶτορ. εἰς Γαξαὼν] εἰς Γαξαυὸν (ῆς ἱπα) 
στη. 1. Αιη. Ἐά. ϑῦσαι ἐκεῖ) α 44.- ὅτι αὕτη] α αὕτη (οπιρί. 
ὅτι αὕτη---μεγάλη] φεία ἔγγνι υαἱάε ἐχοοί επι ἐγαὶ εἰ πιαρπί ϑγγ. 

Πὰν. Ἡεῦγ. ὅτι ἐκεῖ ἦν μεγάλη Οεογρ. ὅτι ἐκεῖ ἥν ὕψος μέγα ϑίαν. 
Μοίᾳ. ἔς, ἔπε ἦν, δίλν. Οἴτοςν. ὑψηλοτάτη] ἐπιπλεῖον ὑψηλοτά- 
τῇ Αγ, τ. Ἄτα. Ἐά. καὶ μεγάλη] - λιαν 247. χιλίαν] λιανι 
111, μεῖς δγν. Βαι- ΗἩεῦγ, χιλίαν ὁλοκαύτωσιν] καὶ ολοκανΐωσεις 

247. Ἔ δεχομένη Ὑεοάοτεῖ. ἰοο. οἷς. ρῥγατηϊ. καὶ δῖαν. Οἴτορ. 
ἀνήνεγκε} καὶ ἀνήνεγκε Τρεοάοτεῖ. ἰος. εἶ. Σαλωμὼν] α ΟΘεογξ. 
δῖαν. Μοίᾳ. ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον] -Ἐ ἐκεῖνο 247. ΑἸοχ. ἐν Γα- 

ξαὼν] ῥγϑεπηϊϊξ, τὸ 93, τοϑ, 123. (οπιρὶ. Ὑεοάοτεῖ. 1. εἶς, 
Νν. Κύριος τῷ Σαλωμὼν] τῷ Σαλωμὼν ὁ Κύριος ΑΙεχ. τῷ 

Σαλωμὼν] -“ ἔκει 74. α τω 242. αὐτῷ ΑΙά, τῷ Σολομῶντι ΤΠεο- 

ἀοτοῖ. 1. εἰ, Σαλωμὼν Ὀ15] Σολομωνἧι 82. τὴν νύκτα] τῇ νυκτι 
44. καὶ εἶπε δι. δὰ ἤη. ςοπ).7]κ 74. καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Σα- 
"λωμὼν} και εἶπεν αὐΐῳ 44. ΑἸά. ΤΒεοάοτεῖ. ]. εἶς. ύδογς. δῖλν. Κύ- 

᾿ριος πρὸς Σαλωμὼν] , γι. τρὸς Σαλωμὼν] τῳ Σαλομωντι ΧΙ. τω 

Σολομῶντι 937 108. ΟΟμρΡΙ. αὐΐω το6. τω Σαλωμὼν 121) 134) 244. 
αν 236. τῷ Σαλομὼν (κι. Νὶς. Αἴτησαι] αἴτησαι σύ σοι Ατη!. 1. 

. Ατπ), Ἐά. Αἴτησαι ὅτε. 84 ἤἥη. οοτη.} αἴτησαι παρ᾽ ἐμξ καὶ ποιήσω 

σοι Αἴδπιαῃ. 1ἴ. 13. είς εἐἶδὶ αἰίφμαπι ρει ίομοι Αυξὶ, 1λθγ. ἀθ Ῥχοπις 

ἅς, αἴτησαι τί βάλῃ καὶ δώσω σοι δῖαν. Οἷἶτον. αἴτησαι τί βέλῃ 
ἑαντῷ (σοι) ϑ8ῖαν. ΜοΙ. Αἴτησαί τι] αἴτησέ τι (Ώς) τού. κα τι 

ις8. ἸΤμοοάοτεῖ. 1. εἷξ. τι αἴτημα) τῇ αἴτημα (ς) 242. 

μα σεαντῷ) αἰτημάσαι αὐτῶ (ῇς : οὑπὶ [ἰτογας αν ἤιργὰ [ἴη.) 93. 
σεαυτῷ] σαντῳ (ἔς νετ. 11.) 11, 247). -Ἑ καὶ δώσω σοι (οτΡΙ. 

ΝΙ. μετὰ τὰ δέλε σε} α τὰ Αἴεχ. α τῷ δόλε σου τίη. 1. Αγῃι. 
Ἐ4ά. δΔαυὶδ) α 44. 247. ἕλεος μέγα] Ὑτ. ςς, 246. ελεον μεγᾶν 

93» 1οϑ. καϑὼς διῆλθεν] καϑὼς δὲ ηλϑὲν γ4ν 120. καϑῶὼς δὴ ηλ- 
δὲν 134. καϑὰ διηλϑὲν 247. καὶ ἐν δικαιοσύνῃ], ἐν 74) 1 58. 
ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι] ἤπε ἐν ἁυπόαιε 44. ἐν εὐθύτητι καρ- 
δίας} αν ςς. ἐν εὐϑεία καρδίᾳ δῖαν. τὸ ἔλεος] το ελεὸς σου 134. 

(ΑἸεχ. οὐπὶ σοὺ ἰπῖεγ τη 05.) τὸ ἔλεος τὸ μέγα τ8το} τὸν ἔλεον τὸν 
μέγαν τᾶτον 82, 93, 108. ατᾶτο ϑίαν. Οἰἶτος. δᾶνα!]} - αὐτὼ 
Οομνρὶ. τὸν υἱὸν αὐτξ] τὸν υἱῶ (ἢς) αὐὖα 82. τῳ νιῳ αὐτου τοϑ. 
α τὸν 344ς. υἱὸν ΟΟρΙ. ἐπὶ τὰ ϑρόνε αὐτξ] ἐπὶ τον ϑρονον αὐτῷ 
44, 64, γ)4.. 93, τού, τοϑ, 134) 144) 226, 242. ΑἸά. (αἱ. Νῖς. , 82. 

ἐπὶ τὸν ϑρωνον αὐτὰ 344. Ρτδευυΐς. καϑημενον 247. ΑἸεχ. καϑήμε- 
νὸν ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτὰ Οομρὶ. Ῥτατηῖε. καϑῆσϑαι Αγ. 1. στη. 
Εά. 818ν. ὡς ᾿ ἡμέρα αὕτη] ὡς καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη Αττι. 1- 
Απῇ. Ἐά. ὡς καὶ ἡ ἡμέρα ὥφϑη ὅ8[δν. Οἴἶδος. 
ΝΠ. Κύριε ὁ Θεός με} Κυριε με Κυριε με το. Κυριε με Κυριε 82, 

93» 1ο8. Οοπιρὶ. Ὑπεοάογεξ. ]. εἰ, ἔδωκας] ἐποιησας 71. ἰδασί- 
λευσας ΟΟτρΙ. τὸν δὲλόν σου] -[- βασιλέα 81Αν. Οἴτος. ἀντὶ 
Δαυὶδ] ἀντὶ τῷ Δαξὶδ Ὑπεοάοτεῖ. ]. οἰ. ἐγώ εἰμι ὅτο. δὰ Άπ. οοη).} 
(9 , πὶ ρμεγ ἀμνεδιςς οἰ ἧρπονο ἐπέγοίίειπε πιεμηὶ εἰ ἐχλίμῆε πιεμης ΑΥΤΆΌτ. 

τὴν ἔξοδόν μου διο. δὰ ἤη. οοπ|.} τὴν εἰσοδον μα καὶ τὴν ἐξοδον μου 10, 
64 71; 93, 1ο8, 123, 243, 244) 247. (οιιρί. ΑἸεκ. Ἰτβεοάοτεῖ. ]. οἰζ, 

ω τὴν “ με τὴν ἔξοδόν με ΑΙά. ἔπε με υοαὺς Απη. 1. ἔπε 
ο:. ἢ]. 

καὶ ἐπορεύθη] - ὁ βασιλέυς ΑἸδχις 

Ν 

αἰτῇ-. 

ν. 

111] 

μᾶ Ῥήπιο Ασπι. Εά. ἤπε υἱάπιο μα εογρ. ϑῖαν. Οἰἴἶγοξ. 
ΝΠ. Ὁ δὲ δᾶλος] καὶ ὁ δαλος 19, 82, 93, τοβ. Οοπιρί. Τινο. 

ἀοτεῖ. ]. εἶς. Ατπ). τ. πη. Ἐά. Εὴ βγυμε ἑμμς Ατλθγ. ἐν μέσῳ) 
Ἐμμέσω (υἱ πεᾳιεηῖεῖ) 24ς. λαὸν τοολὺν] α λαὸν 44. λαόν σον 
πολὺν Ατηι. τ. Αταϊ. Εα, λαὸν τοολὺν δες. δὰ ἤη. σοπΊ.} ρορείωπ 

μεμελμμεπ, ̓ ὐὰ ἀγέμαρι ῃαγ 5) φμξ αἰϊπειογαγὶ ποὴ ροίο ργιε νεμἐ μα ὶπα 

Απιδγ. ὃς οὐκ ὠριϑμηϑήσεται] ως ἡ αμμος τὴς ϑαλασσης ὡς οὐκ 
αριϑμησεται ἀπὸ τὰ τλῆϑος (Π0) καὶ α διηγηϑήσεται 19. ὡς ἡ ἀμ- 
μος τῆς ϑαλασσης, ἣ οὐκ αριϑμηϑήσεται ἀπὸ τῇ τληϑες καὶ οὐ διη- 
γησεται 82. ὡσει ἀμμὸς τῆς ϑαλασσης ὃς (ἢς) αχκ ἀαριϑμηϑησεται 
απὸ τὰ πληϑες, καὶ οὐ διηγηϑήσεται 93. ὡς ἡ ἄμμος τῆς ϑάλασσης, 
ὡς εκ αριϑμηϑήσεται ἀπὸ τοῦ σληϑες, καὶ οὐ διηγηϑησεται τοϑ. 
Ἢ καὶ καὶ ψηφισϑησεται ἀπὸ σληϑες 347. ΑΙοχ. -Ἑ ἀπὸ τὰ τλήϑες, 

καὶ οὐ διηγηϑήσεται Οοηρρὶ. ὡς ἡ ἄμμος τῆς ϑαλάσσης, ἣ οὐ δια- 

ριϑμηϑήσεται ἃ ἀπὸ τῷ τολήϑες, καὶ οὐ ) διηγηϑήσεται ὙΒβεῤάοίξεξ. Ι. οἶς, 
καὶ ἀναρίϑμητον ἐν τιλήϑει Αττη. τ. Ατην. Ε4ά. ὡς ὥμμος ἢ παρὰ τῇ 
ϑαλάσσῃ ἣν ἐδεὶς ἀριϑμεῖ ὑπὸ πλήϑες ϑῖαν. Οἷἶτορ. -ἰ- ὑπὸ πλήϑες 
(γα πιωϊιμάϊπε) δῖαν. Μοίῃ.΄ 

1Χ. Καὶ δώσεις} καὶ δωης 242. διὰ τᾶτο δὸς δῖαν. Οἰἶτος. τῷ 
δόλῳ σε} τὰ δαλε σα 24ς. καρδίαν] -Ἐ φρονιμὴν 19, 82, 93, 108. 
Οοπρὶ. Ἰτβεοάογεϊ. ἰοο. οἷς. δῖαν. οον ρυμάσης Αταδτ, ᾿ ἄκδειν] του 

ἀκβεῖν 10. 64» 82, 93. το8. (οπΠ}ρΡ]. ΑἸά. ΤΠεοάογεῖ. 1. οἴ. ἀκά- 
εἰν---ἐν δικαιοσύνῃ] εἰς ἀκοὴν καὶ διάκρισιν τῷ λαβ σὰ ἐν δικχιοσύνῃ 

δῖαν, Οἴἶζγον. 
134, 1445.16, 242, 24ς, 247. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ασην. 1. Αγηι. Εά. 

Οεοτρ. δῖαν. συνιεῖν] συνιεναι ςό, 64, 82, 93, 108, 123) 243.) 244, 
244ς. Οοπρὶ. Αἰά. Αἴεχ. Ὑτβεοάοτεῖ. 1. οἷ. ὀ ὅτι τίς] ῥγδγαῖττ, καὶ 
Αἰά. δυνηϑήσεται] δυνησέϊαι 44. ς ς» 645 715) 74. 82). 93, τού, τοϑ, 
119). 123, 134.1445)342..244. ΟΡ]. ΑἸεχ. (αἵ. ΝΊς. 

Χ. ἤρεσεν] Ἔ ὁ λογος 82, ἐᾷ 108. 247. (οπιρὶ. ΑΙεχ. ἦρεν 
(80) 242. Ἐ τὸ ῥῆμα Απῃ. Η Αγ. Εά. ἀρεςὸν ἐγένετο τὸ ῥῆμα 
τῶτο Οεογρ. δίδν. Μοίη. - τὸ ῥῆμα τῶτο δῖλν. Οἶτος. ἠἡτήσαῖο] 
ἐχτήσαἾο ΑἸά. 

ΧΙ. Καὶ εἶπε Κύριος---τὸ ῥῆμα τῶτο], α οὐπὶ ἱπίεγπγοά. ι 48. 

Κύριος} α 44, 236, 242. (Δι. Νὶς. ᾿Ανϑ" ὧν---ἐχϑρῶν σε} ἀνθ᾽ ὧν 

οὐκ ἠτήσας χρήμαϊα ἐδὲ ψυχάς ἐχϑρῶν σε Ομιγίοῇ. ν. ςφ. 2 ΥῸ δ 
φκοά! ἀμ, ὦ πιὲ υεγδωπι ἡβμαά Ηϊετοι. παρ᾽ ἐμ8} παρ᾿ αὐτὰ 24ξ. 

παρ᾽ ἐμᾷ τὸ ῥῆμα τατ0} τὸ ρημᾶ τᾶτο παρ᾿ ἐμξ 93, 1ο8. Οουὶ. 
σεαυτῷ 19] ταρ᾽ ἐμα 64. ΑΙά, σαυτῷ ΑἸεχ. 
τῶτ᾽ ἀπ᾿ ἐμὰ Οεοῖρ. ἐπ᾽ ἐμξ δι3ν. ἡμέρας πολλὰς] ΤΥ. 123. 
Οαϊ. Νίς. καὶ οὐκ ἠτήσω 25] κδὲ ἡτῆσω τοό. -[- σεαυτῷ Αἴεχ, 
καὶ οὐκ ἡτήσω πλξδτον δζς, δὰ ἔπ. σοπ).} α ς6. πες ρρβείαὶ ἀϊυϊεῖας, 
πές ΔΝ μϑδὲ ἐπὶ πιίξογμνα ἐμόν, (τ ρει ὶ μι ἱπέοίσεγει, εἰ σμάϊγες ἡμαϊϊα 

εἶωπ Ηϊετοθ. ἡτήσω τλξτον] ἡτησω αὐΐω σλετον 247. ἡτήσω σοι 
πλῶτον Αττη. 1. Αγπι. Ἐά. δὲ ἡ ἡτήσω ψυχας) α ἥτησω 445 τοῦ, 
24ς. ἐχϑρῶν σ8} α σε 242. Ῥγαιηϊί, τῶν Οοπιρί. ΑΙά. ἄλλ᾽ 

ἡτήσω] αλλα ἡτήσω ΧΙ, 134, 144, 236, 242. αλλ᾽ ἡτείισω 54ς. σε- 

αὐτῷ 2.] σαντῷ ΑἸεχ. σὺ σοὶ Ατηι. τ. Απη. Εά. τῇ συνιεῖν] αὶ τε 

ΧΙ, 247. συνεσὶν 44) 52) 55» 64) 71») 74» 82, 93, τού, τοβ, 110, 120, 

121) 123) 1345) 144) 168, 242,43, 344,34; 246. Οομηνῖ. ΑΙά. (τς. 
Νῖς. ϑιαν. Μοίᾳ. σύνισιν (ᾶς) 436. σοφίαν καὶ φρόνησιν ϑίαν. 

Ζε 
΄“΄ 

-- 

καὶ τῷ} α καὶ ΧΙ, 44, ςς, 745) τού, 120, 121) 123». 

σοι Ατη. 1. Ατὔπι. Εά. 



ΒΑΣΙΔΕῚΩΝ Γ. 
Χχ 

» ὔὕ Ν ΝΣ» 2 ΄  Φ “΄ Κ ν δ᾿.) “2 ἐγ: ΄ “ Ἄ; 

ἔμπροσϑέν σου, καὶ μετὰ σὲ ἐκ ἀναςήσεται ὅμοιός σοι. Καὶ ἃ ἐκ ἡτήσω ὑξθωχά σοι χαὶ πλῇ. 
9 ὶ Φφ᾿ ῬΟῸρῊΥΝ ρ. ᾽ “ ἐδη᾽.» 

τον χαὶ δόξαν, ὡς οὐ γέγονεν ἀνὴρ ὅμοιός σοι ἐν βασιλεῦσι. Καὶ ἐὰν ππορευϑῆς ἐν τῇ ὁδῷ μου 

ΠΣ ΣΝ --- --Ὄὄ. 

͵ βῳ ρὸ ρ τὰς ἰδὲ , , " Α ὡς " ἣν [ἑαυτῷ καὶ “πᾶσι τοῖς ππαισὶν αὐτῇ, "τότε ὥφϑησαν δύο γυναῖχες πόρναι τῷ βασιλεῖ, χαὶ ἔςη- 

΄ 3 ρ “«- τε’ οῷ Ζ2 Ζ » δ τὸ 

ἑνὶ, χαὶ ἐτέχομεν ἐν τῷ οἴχῳ. Καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρῳ τῇ τρίτη τεχᾶσης με, ἔτεχε χαὶ ἡ γυνὴ 
᾿ : [] 9 3 ἝΝ ϑε φ᾿ ΄ 3 ᾽ὔ ε ἰδ 9 ἴω 

αὕτη: καὶ ἡμεῖς χατὰ τὸ αὐτό" χαὶ ἐκ ἔςιν ἀϑεὶς μεδ΄᾽ ἡμῶν πάρεξ ἀμφοτέρων ἡμῶν ἐν τῷ οἴχῳ. 
. » 7 ε εἯΝ " Ἃ ’ Χ ’ ε 3 Ἄν Σ » ) 4Ζ »Νν 537 7 

Καὶ ἀπέϑανεν ὁ υἱὸς τῆς γυναίχος ταὑτης τὴν γύχτα, ὡς εἐπεχοιμηϑη ἐπ αὑτον. Καὶ ἄνεςὴ μέ- 
ρμο ; ᾿ 9 ρ ΕῚ ρ᾿ .Σ ΄ 5.Ν ΕῚ “4 

σης τῆς νυχτὸς, χαὶ ἔλαξε τὸν υἱόν μου ἐκ τῶν ἀγχαλων μου, χαὶ ἐχοίμισεν αὐτὸν ἐν τῷ χόλπῳ 

Οἶτορ. τῇ εἰσακέειν] τὰ ὠκϑειν Αττῃ. τ. Ατη. Ἐά4. ἵνα εἰσὰκέ- 

σῃς ϑῖαν. Οὗτορ. κρίμα] κριμαῖα καὶ δικαιωμαῖα 82, 93, τοϑ, 
1.8. Οοιηρί. ἐν κρίμα 445. 

ΧΙΙ. Ἰδὲ πεποίηκα---ἔμπροσϑέν σε} α οὐπὶ ἱπιειτηρά. 6, ᾿ἸΙδὲ 
πεποίηκα κατὰ τὸ ῥημαά σε} α 120, 121. ἐεεε Μεεὶ νεγόμπι ἐκμπὶ Ηϊε- 

ἴοη. εποίηκα] - αὐτῳ 247). κατὰ τὸ βῆμα] α καῖα 11. ἰδὲ 
δίδωκα σοι} καὶ δεδωκα σοι 71. Ργαγηϊῖ, καὶ 939, 1οϑ, (οπιρὶ. ἐξ 
ἀραὶ εἰδὶ Ἡϊΐετοα. δέδωκα σοι] δίδωμι σοι 24ς. φρονίμην] φρονή- 

μην (ι ἔργα) 242. φρόνιμον 24ξ. φρονίμην καὶ σοφήν] σοφὴν καὶ 

φρονιμὴν 247. ΑἸεχ. καὶ σοφήν] α ΧΙ. καὶ σοφιαν 24ς. ϑῖαν. 

Οὐἶτοσ. ὡς συ] ὡς σοι 1ο8, (οτρ]. οιος 24ς. ὦ σὺ οὐ] ὅτι οὐ 

δίαν. Οἷἶτορ. οὐ γέγονεν] ἀτεὲ γεγωνεν 24ς. ἐδεὶς γέγονεν Αττῃ. 1. 
Ἀπη. ἘΔ. σγέγονεν] -[- ανηρ (ς ς. δῦ 4]. πι.) 64. ΑἸά, 511ν. ἐκ 
ἐναςήσεται) ἐδεὶς ἀναςήσεται Αττη. τ. Αττῃ. Εά. ὅμοιός σοι] 
ὁμοῖος σὰ τ6. - εν τοις βασιλευσιν 24ς. 

ΧΙΠ. Ὁ εείξ ἰοῖυιτλ σοπηπια 24ς-. Καὶ ἃ] καὶ ὃ κ6. και γε ἃ 
852, 93. 108, 123. Οοπιρί. δέδωκα σοι] ἔδωκα σοι ΑΙεχ. καὶ 
πλϑτον] α καὶ Ασπη, 1. Ασῃ. Ἐά. ὡς οὐ---ὅμοιός σοι] ὡς ἐδεὶς γέ- 
γονεν ὅμοιός σοι Αττη. 1. Απη, ΕἀΔ. ὅτι οὐ γέγονεν ἐδεὶς ἀνὴρ ὅμοιός 
σοι δῖαν. Οἶτορ. ὡς οὐ γέγονεν] ὡς συ οὐ γέγονεν ΧΙν 44, 64, 74» 

οὐ 82) τού, 119, 120, 121) 123, 1347 1445 236, 242,243. ΑἸά. (αἴ. Νῖς. 

οὐ γέγονεν δῖαν. Μοίᾳ. ἀνὴρ] μαδεῖ ἴῃ οπιαγαέξ, τηΐποτε ΑἸεχ. ὠνὴρ 
ὅμοιός σοι] ομοιος σοι ἀνὴρ 247. ὅμοιος σοι} α σοι ΧΙ]. ομοιος σου 
“16, 243. ἐν βασιλεῦσι] εν τοις βασιλευσι 93, 1οΒ. Οοταρ!. ἐμ- 
ξασιλεῦσι (Άς) 242. -- τασας τας ἡμέρας 247. -Ἔ πάσας τὰς 
ἡμέρας σου ΑἸεχ. Ατπι. τ. Απῃ. Ἐά. -" ἐν πιώσαις ταῖς ἡμέραις σου 

δἷαν. 

ΧΙΝ. Καὶ ἐῶν] α καὶ Οδεοῦρ.᾿ τοορευϑῇς] Ἔ ἐνωπίον μου 247. 

φυλάσσειν} ρταεπηϊτε, τε 93. Οοτηρί. ὙΒεοάοτεῖ. 1, οἷς, καὶ φυλάσσης͵ 
δῖαν. Οἶτορ. τῶς ἐντολῶς---σροςάγματα μὲ} τα τοροςαγμαῖα με 
και τας ἐντολᾶς μδ 247. Αἰεχ. ὡς ἐπορεύθη] ἐν οἷς ἐπορεύϑη ΤἮδοο- 

ἀοτεῖ. 1. οἷ. ὡς καὶ ἐπορεύϑη Ατῃ. 1. Απτη. Εά. Δαυὶδ] καὶ Δα- 
Εἰδ' ϑῖλν. Οἷτορ. καὶ τληϑυνῶ] καὶ μακρυνῶ 19, 82, 93. ΟΟΠΊΡΙ. 
κ καὶ 247. δῖαν. Οὗτος. καὶ μακρυνεῖς ΤἬοάοτεῖ. 1. οἶξ, 

ΧΝ. ἐξυπνίσθη) εξυπνιασϑη ς6. εξυπνησϑη 242. καὶ ἰδὲ--- 
νέςη] αὶ οὑπὶ ἰηϊεγπηθά, 4. καὶ ἰδὲ ἐνύπνιον] εἰ. δεεε βογιπιέμηα ὅτ. 
Βαετ-εῦτ. καὶ ἰδὲ ἥν ἐνύπνιον Αττῃ. 1. Αττῃ. Εἀ. ϑ8|αν. Οὔἴτορ. 
ἐνύπνιον} εγυπνιασϑὴ ςό, 246. καὶ ἀνίς"] α ζ2. καὶ ἀνίέςη καὶ 
τραραγίνεται) καὶ ἀνέρη ἦλθεν Αἰτη. τ. Απῃ. ἘΔ, καὶ παραγίνε- 
ταῦ] καὶ εἰσηλϑεν το, 82, 93. τοϑ. Οοπρὶ. καὶ ἦλθεν ϑαν. εἰς 
Ἱρεσαλὴμ] ἐν Ἱερεσαλὴμ (αι. Νίο. κατῶ πρόσωπον ι"---͵κατὰ 
πρόσωπον 29] α αἰτεγαΓ. συπὶ ἱπιεγπιθά, τ2ο. (ας, Νίο. τῇ κατὰ 
πρόσωπον] τὸ (Πς) καΐα τοροσωπον 24ς. ἤπε τῷ δῖδν.Ψ.Ύ κιξωτξ] 

τῆς χιδωΐε τό, 93. 247. ΟΟΠΙΡΙ. λα 24ς. ἐν Σιὼν] ἐν Σηλωμ, 247. 
λα Οοπρὶ. καὶ ἐνήγαγεν) καὶ ἀνῆνεγκὲν 243. καὶ ἐποίησεν εἰ- 
ρηνικᾶς] α ἐποιήσεν 82, 93» 108, 247. ἔποίησε τότον] αὶ ἐποιῆσε 

44. πότον μέγαν] ΤΥ. 71. μέγαν ἑαυτῷ καὶ] κα ΟοπΡΙ. 
ἑαυτῷ] αὐτῷ γ4. καὶ πᾶσι] πᾶσι Οεο. τοῖς σαισὶν αὖ- 
τ} τοῖς σαῖσιν ἑαυτῷ 11, 144. 1:8. ΑἸεχ. τοῖς μετ᾽ αὐτῷ 247. 

ΧΥῚ. Ὑότε ὥφϑησαν]) τότε παρερήκασι δῖαν. Οἴτογ. πόρναι] 
α 46, 246. πονηραι 74) τού, 120, 1.345) 144. τῷ βασιλεῖ} -Ἐ Σο- 

μομωΐ! 82, 93» 1ο8. τερὶ δαίοπιομὶ Αυρ. ἰνώπιον τὰ βασιλέως Οερτ. 
δῖαν. ἐνώκιον αὐτῷ} ἐπ εοηῥεόϊα ἐὐκε Αὐς. 

ΧΥΠΙ. ἡ γυνὴ] ἡ γυνῃ (ἢ.) 242. μία] ἡ μια 44, ς6, 64, γ1, 
74) 825 τού, 120, 121) 123) 1345 144. 236, 242, 24ς, 246, 24). 

Οοπρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Οαἕ. Νὶς. Ἐν ἐμοὶ κύριε] εν ἐμοι κυριε με ΧΙ, 
44» 56, 64, 71, 74» τού, 119, 120, 121.) 1239) 134) 18, 236,.243, 24ς, 

446, 247. Οοπρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. (αἴ. Νῖς. Οτΐίρεη. ἱ. 24. Αστ). 1. Ασΐη. 

Ἑά. 8:ν. Μοίᾳ. “πίνιαάνεν!ε, ἀοπεῖπε Αὐρ. ἐν ἐμοὶ ἐςὶ ταλαιπωρία 
κύριέ μου (ῆς νετ. 26.) 8ϊαν. Οἤτορ. ΕΣ Ἁ Ὶ Φ “ὁ Ὶ , ἣ 

ἐγώ καν--ὡκᾶμεν) ἐγὼ καὶ 
εἰ! ΩΣ 2 Ἁϑ 32 » 

αὕτη ἔν φίλοις καὶ ὠκεμεν 8[αν. Οἴἶγορ. ὠχξμεν] οἰκεμεν 1], 71. 
Οὐρεη. 1. εἶ, ἥμεν Αγ. σ. Αγ. Εὰ. υἱχίρνι 51αν. Μοίᾳ. καὶ 

ἐτέκομεν ἐν τῷ οἴκῳ] εἰ ρερεγὶ αρκαὶ ἐαπι ἰπ σπδίομίο Ψυ]ρ. ἐτέκομεν) 
ἔτεχον 109, 82, 939 108, (οΠΡ]. Αστη. 1. Ασ. Ἑά. 
2ερεγὶ Δυρ. 

ΧΝΙΠ. Καὶ ἐψενή 9} καὶ ἐγένετο 82, 93, 1ο8, 247. ΟΟΠΡΙ. 

καὶ ἐγεννη  (υἱ 4110] ζ{ρτ8) 242. ἐν τῇ ἡμέρα} καὶ ἐν τοῦ, τοϑ. 

ἐτεχώμεν 134. 

Οὐοπιρί. τῇ ἡμέρα τῇ τρίτῃ] τὴ τριτὴ ἥμερα 121. τεκέσης με} 
λα Ἄγσπι. :. Αττι. Ἐ4. τῆς τοχήσεώς μου ϑῖν. τεκέσης με--αὕτη] 
2οβφωαρι ρερετὶγ ρερεν!! εἰΐαπε ἦσθε πιμῖδεγ δίμηι Αυρ. ἔτεκε] και 

ἔτεκε 11, ΧΙ, 44) ςς, ςό, γ4593» 1ού, τοβ, 120, 121, 123, 134) 144, 

158, 236, 242, 243) 2445) 246, 247. ΟΟπηρὶ. ΑἸεχ. (Αι. ΝΊς. Οήρεπ. 
1. οἷς. Θδοσς. ϑῖαν. καὶ ἡ γυνὴ] α χαὶ ςό, 242, 446. Οεοσρ. ἡ 

ψυνὴ αὕτη] αὕτη ἡ γυνὴ ΑΙεκ. αὕτη] -ἐ υἱον 82, 93, τοϑ. Οοιρρὶ, 
χαὶ ἡμεῖς κατὰ τὸ αὐτό] καὶ ἥμεν καῖα το ἀντο το, 85, 93, τοϑ. 

ΟὐΟπΡΡΙ. ϑίαν. Μοίᾳ. εἰ ἐγσπτες ἐπ ππὸ Αὐρ. καὶ ἥμεν μόναι κατὰ τὸ 
αὐτό ϑῖαν. Οἶτορ. καΊὰ τὸ αὐτό] καΊο αὐτὸ (ῆ.) 242. καὶ ἐκ 
ἔς.»] ἐκ ἥν 82, 93. ΟΟπλρὶ. καὶ εκ ἦν το8. Απ. τ. Ατπι. Εάὰ. ϑ8ἴαν. 
Οτΐρεη. ]. οἷϊ. κα καὶ στο, 18, 24ς. Αἰά. ΑΙεχ. καὶ ἐκ ἔριν ἐϑεὶς 
καὶ εδεις γ4. υἱ νἸἀεῖῃτ, καὶ ἐκ ἔριν ἐϑεὶς δίς, δὰ ἤη. ςοπ).} δἰ πο 
“αὐ φμϊφωαν ποδί ον, Ῥγ εν ϑπιδας πος ἐπὶ ἀἴογπο. Αυρ. ἐϑεὶς] 

αδεις ΧΙ, 44.) 120, 121, 1347 1445 236, 242,2 24ς, 246. Οαἴ. Νῖο. ἐδὲ 
εἷς Οὐρεη. 1. οἷς. α Ατπι. 1. με ἡμῶν] μέσων ἡμῶν (ἢ6) 24ς. 
Ἕ ἐν τῷ οἴκῳ ΑἸεχ. Ατα. Εὰ. ἐν τῷ οἴκῳ ἡμῶν Οἡρεη. ]. εἶ. πά- 

᾿βεξ ἃς. δὰ ἔπ. οοη1.} τραρεξ ἀμφοτέρων ἐν τω οἰκω 236. εν τῶ οἰκὼ 

τοαρεξ ἀμφοτέρων ἡμῶν 242. ἀμφοτέρων] α ϑῖαν. Οἴορ. 
ΧΙΧ, ὃ υἱὸς τῆς γυναῖκος ταύτης} τῆς γυναικος ὃ νιος 24). τῆς 

γυναῖκος} κ 242. μαθεῖ ἴῃ ομασαέξ, πιίπογο ΑἸςχ. 
ταύϊην τὴν νυκτα τοῦ. τὴν νύκτα )} ρεὲγ ποΐϊεν; Αυρ. 

μήϑη ἐπ᾿ αὐτόν} πιοχ αἰονπιϊυϊ! ψωβεν ἐμπ. ΑὙρ. 
μη ϑὴ 247. ΑἸεχ. 

ΧΧ. μέσης τῆς νυκτὸς] τῆς 44) 24. μεσὸν τῆς νυχΐος τοϑ. 

Οομρὶ. μεσασης τῆς νυχῖος 247. ἐν μέσῃ τῇ νυχτὶ Αττη. τ. ΑΥπι. 
Ἑά. ἐνιμεσονυκτίῳ δῖαν. καὶ ἔλαξε---ὀγκαλῶν μου] εἰ ἐμὴ βίϊαπι 
με αὖ αἰτεί ες “ιεὶς Αὰρ. ἐμ  ἰέμπι τισὶ οἷφ ἰαίεγε τέο αποὶδία 

ἡμε ἰοκηείεμίς αΪρ. ἐκ τῶν ἀγκαλὼν με} εκ τῆς ἀγκάλης μου 

34ς. Ἴ καὶ ἡὶ δύλη σε ὕπνη 547. -Ἐ καὶ κἡὶ δάλη σε ἐκοιμᾶτο Οοπρρὶ. 
Ἢ καὶ ἡ δάλη σου ὕπνε ΑΙεχ. -Ἐ καὶ ἡ ϑάλη σε ὕπνεν Οἴσεη. 1. εἶτ, 
Ἡ καὶ ἡ δάλη σου ἐν ὕπνῳ ἦν Αττῃ. τ. Αἰτη. 4, ἐκ τῶν χειρῶν μου 
δῖδν, Οἷἶγορ. καὶ ἐκοίμισεν] καὶ εἐκοιμῆσεν ζ2, 120. καὶ ἐκοί- 
μισεν αὐτὸν] εἰ εοἰϊοεσυϊ! Αῃσ. Ἑκοίμιεσεν τ, εἰ 25.] εκοιμησεν 93» 
τού, τῶ1, 144, 242. ΑἸά, (αι. Νίο. αὐτὸν] κ΄ ς6. αὐτὸ Οοπιρί. 
καὶ τὸν υἱὸν ὅζο. δὰ ἢἤπ. Τοπη.} εἰ Μέίμπι {μα πεογίκεηηε ἐπ βαμ πίξο. 

Αυξ. τὸν υἱὸν αὐτῆς] α αὐτῆς πρὶ]. ἑαυτῆς ΑἸά. τὸν τσαῖϑα 

αὐτῆς ϑίαν. τὸν τεθνηκότα) τὸν τεηνεῶτα Οηρεῃ. ]. οἷξ, ἐκοί- 

μισεν 4] -“Ἐ αὐον γ4ᾳ, εχοιμῆσεν (140. οοττ, ἐκοίμισεν ἃ Ὀγῖπηδ πη.) 

ὡς ἐπεκοι- 
3 [2 

ἐπεχοιμκηϑη) εκοι- 

12. 

13. 

14. 

Ιξ. 

16. 

17. 

18. 

10. 

ὦ 

«7 " 

ταύτης τὴν νύχ]α)} 

ΚΦ, ΠΙ 
ω] » ᾿ ἙΝ ιΝ 

Ἰδὲ πεποίηκα κατὰ τὸ ῥῆμά σου" ἰδὲ δέδωκά σοι χαρδίαν φρονίμην χαὶ σοφήν" ὡς σὺ ἃ γέγονεν 

20. 

εαὖῦνα 1 



- 

ΚΕΦ. ΠΙ. 

2:1. 

22. 

23 

24 
2 δ: 

26 

25, 

28 

Ἂν 

Ψι 77, 

ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ Γ, 
39 ΩΝ Ὁ εἣΝ 39 ᾿Ὁ Ἂ, 

μο 
ἀντῆς, Χἂὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν τεϑγηχότα ἐχοΐμισεν ἐν τῷ χόλπῳ μου. Καὶ ἀνέςην τοπρωΐ ϑη- ’ Ν ςἤ’ χ»2 βρῶ 

Ὶ ὃ 
; 

εξ ςε-ε 

λᾶσαι τὸν υἱὸν μδ, χαὶ ἐχεῖνος ἣν τεϑγηχώς" χαὶ ἰδὲ χατεγόησα αὐτὸν πρωΐ, χαὶ ἰδὰ ἐχ ἦν ὃ υἱός ΔΙῸ» 

βου ὃν ἕτεχον. 
΄φ΄ Ν 3 7 9. 9 φ 7 Χως" χαὶ ἐλάλησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 
ε΄ ς φ»» υἱὸς μοὺ ὁ ζῶν, χαὶ ὃ υἱὸς ταύτης ὁ τεϑνηχώρ' 

ς- «7 ε οἷ ἃ 0 υἱὸς σὰ ὃ τεϑγηχώς, Καὶ εἶπεν βασιλεὺς, 
ρὰν ἐγώπιον τῷ βασιλέως. 

Ν 3" ᾿ Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ ἡ ἑτέρα, Οὐχὶ, ἀλλὰ ὁ υἱός μα ὁ ζῶν, ὁ δὲ υἱός σὰ ὁ τεϑγη-. 
Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς αὐταῖς, Σὺ λέγεις, Οὗτος ὃ 
χαὶ σὺ λέγεις, Οὐχὶ, ἀλλὰ ὃ υἱός μ8 ὁ ζῶν, χαὶ 
Λάξετε μάχαιραν" χαὶ προσἤνεγκχαν τὴν μάχαι- Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς, Διέλετε τὸ παιδίον. τὸ ζῶν τὸ ϑηλάζον. εἰς δύο, χαὶ δότε τὸ ἥμισυ αὐτῷ ταύτῃ, χαὶ τὸ ἥμισυ αὐτῷ ταύτη. Καὶ ἀπεχρίϑη ἡ γυνὴ ἧς ἣν ̓  .ΔΟ΄΄ ες φ» ΜΝ Ἷν Ν ΄ “ 3 » “, τ: δῷ ῶ δὼ 

υἱὸς ὃ ζῶν, καὶ εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι ἐταράχϑη ἡ μῆτρα αὐτῆς ἐπὶ τῷ υἱῷ αὐτῆς, χαὶ ἤ» Ἐ Σιν τ δ 5,.ω Ν Ν Ν ΄ . ΄ Ὑ “φΖ νι  Φ Ψ 

εἰπεν, Ἐν ἐμοὶ χύριε, δότε αυτή τὸ «παιδίον, χαὶ ϑανάτῳ μὴ ναγατώσητε αὐτό" χαὶ αὕτη εἶπε, Μήτε ἐμοὶ, μήτε αὐτῇ ἔςω, διέλετε. ΝΣ 3 »’ 
ῳ φ Καὶ ἀπεχρίϑη ὃ βασιλεὺς, χαὶ εἶπε, Δότε τὸ παιδίον τῇ ξ 

, 

3 ζέ 2. »" 95 Ἀ Ν 
ν 2. 6 

εἰπόσῃ, Δότε αὐτῇ αὐτὸ, χαὶ ναγάτῳ μὴ ϑανατώσητε αὐτὸ, αὕτη ἡ μήτηρ αὐτῇ, Καὶ ἤχουσαν 
134. ἔϑηκεν 8[αν. Μοί. 
ἐμοί 8ῖαν. Οὔτορ. δοίμζ ἐπὶ βπν σέο. γυ!ρ. 

ΧΧΙ. τοπρωϊ] τῳ πρωΐ 44. τὸν υἱόν μου} α μου 8ϊᾶν. Οἴτορ. τὸν τσαῖδά μου ϑῖαν. Μοῖ. καὶ ἐκεῖνος ἣν τεϑνηχώς] καὶ εὗρον αὐ. τὸν τεθνηκότα ϑῖαν. τεϑνηκώς} ὁ τεϑνηκως γι. καὶ ἰδὰ ι5-- τρῶν} εοηβίαρι αυὶ ἐπρπ νηαρδ Αυρ. ἰδὲ κατενόησα] αὶ ιδου το» 93. Οὐομρί. Ατγηι. 1. Ασῖη, Ἐά, δὰ καϊενοησαν 24ς. ἰδὰ ὅτε χατεμψόησα Οεοῦρ. αὐτὸν] αὐτω 91. πρωΐ} τὸ Ὡρωΐ 44, 93, τοϑ, 1ς8. Οὐοπιρί. Αἰεχ. Οτίρθη. 1. οἷ. τὼ ὥρωι 24ς. ,..247. καὶ ἰδὲ 25] α ἰδὲ 44. οὐκ ἣν] οὐκ ἔςιν Οεογς. δ8.αν. Οὔτοσ. 
ΧΧΊ]. ἡ ἑτέρα] ,«ἡ ΑΙά. ἡϊα αἰϊα Αὑρ. ἢ δευτέρα εογρ. 8ἴδν. 

Οὐχὶ ὅς. δὰ ἤη. οοπ).} Λίο, (ξά δίϊμς νιδως 9 φιὶ υἱοῖς, δλίκς σκίθηι 
ἡμῆς φιὶ σιογίπμς ἢ, Εῤ ρα ἀϊκὶ!: ον, πές ἐμὰς οἱ ἐϊ]ρ ΜΟΥ ΜΝ, δὲ “πες βἰλμα: οἱ φωὶ υἱοί. Ἐξ ἰοοία βίμε ἔπ εοηββεξίε γέρε. Αὔρ. Νοπ οὐ ἐα μἱ ἀϊεὲε, γε βλίμς ἐμῆς πποτμες 6ΜῈ, πίδαις σμίεπι υἱοΐ, Ε ΟΜ ΓΤ ο 
ἡδία ἀϊοεδα! : πιεμείνίε ς πλέως φιῖρβε πιδμς οἱτὶ!, οἱ λας ἡπῶς »πογέωμες ο. 
“ἤϊφυε πὶ ἄμπε πιοαίμηε κορίεπάεαπε κογανι γέρε. Ψυϊσ. ἀλλὰ ὃ υἱός μ8] αλλ᾽ ὁ νιος με 64, 1.8. ἀλλ᾽ ὅτός ἕξιν ὁ υἱός με Οεοῖρ. ϑίαν. ἀλλὼ ὁ υἱός μου--- τεϑνηχώς] αλλ᾽ ὃ υιος σε ἐξὶν ὁ γεχρος, υἱὸς δὲ ἐμος 
ὁ ζων' καὶ δειαλλη καὶ αὐτὴ ἔλεγε, ὅχει, ἀλλα ὃ νιος μου ὃ ζων, ὃ δὲ νιος δὲ ὁ τεϑνηκως 71. ἢς, σὔπ) ἀλλα ἴῃ ρχίπιο ἴοζο, οἰ υἱος ὁ ζων γτοὸ ὁ υἱος μου ὁ ἔων, 247. ἢς, οὐπὶ ὁ ἀπῖε υἱὸς ἰδουπά. Οὔρεη. 1]. οἷ. ἐλλ᾽ 
ἢ ὁ υἱός σε ἐςιν ὁ νεκρὸς, υἱὸς δὲ ἐμὸς ὃ ζῶν. Ἡ δὲ λαλεῖ; καὶ αὐτῇ ἔλε- γεν, ἐχὶ, ἀλλ᾽ ὁ υἱός με ὁ ζῶν, ὁ δὲ υἱός σα ὁ τεϑνηκώς ΑἸεχ, ἢς ἕξετε, 
ΟἸΩΠΤ, ἡ δὲ λαλεῖ, Αγη,. τ. ὁ δὲ υἱός σου] καὶ ὃ νιος σου 93, 243, 
244. (ΟΠ)Ρ[. καὶ ὁ υιος ταυτῆς 24ς. ὁ δὲ ὃ υἱὸς σα ις8, (Αῖ. Νῖς. 
καὶ ὅτός ἔςιν ὁ υἱός σου Θεογρ. 8[αν. Οὐἶτορ. ἢς, ηἰὰ τος δὲ, 5ῖαν. 
Μοίᾳ.υ ὁ τεϑνηκώς] ὁ τεϑνηκός (ἢς ςοτη. ίε4ᾳ.) 242. καὶ ἐλά. 
λησαν] ργδεπηῖττ, καὶ αὐήη εἶπεν αι ὃ νιος σε ὁ τεϑνηκως καὶ ὁ νιος με 
ὁ ξζων το, 93», 1ο8, 1:8. ἢς, ἔπε ὃ ρεπυϊε. ΟὐομηρΙ. καὶ σὺ λέγεσαν 
(ἅς) 242. καὶ ἐλάλ. ἐνώπ. τ. βασιλ.] α 44. 24ς, 246. ἐλά- 
λησαν) ἐλάλησα (Πς) 93. ελαλησεν τοϑ. ΑΙά. ἐνώπιον] εναν- 
τιον 247. 

ΧΧΙΙ. εείξ σοπηπηα ἱπίεργ. ςό, 24ς, 246. ὁ βασιλεὺς αὐ. 
ταῖς) αὐΐαις ὁ βασιλεὺς 93, 1ο8. Οομρ. οὗτος ὁ υἱός κου] «τὸς 
μδ νιος 242. υἱος μιᾷ ὅτος 247. Ῥγατηϊῖ, ὅτι ΑΙά. Αττη. τ. Απη, Ἐά. 
Οεοτρ. δῖαν. ὅτός μὲ ὁ υἱὸς Οήρεη, ]. εἶ. Ἀἶε 4 δίας πιρες Αὐρ, 
καὶ ὁ υἱὸς ταύτης] ὁ δὲ ταύϊης 44. και τος ταυτῆς ςς. , ὃ 247. 
καὶ ὁ υἱὸς ὅτος Οὐδοῦρ. ὁ δὲ υἱὸς ταύτης αν. Μοίᾳ. καὶ ὃ υἱὸς 
ταύτης ὃ τεθνηκώς] εἰ βίωι: ἐὔμς νποσέμις οἱ Αυρ. ταύτης ὁ τεϑνη- 
κώς]} ὁ τεϑθνηχως ταυτὴς 244. -ἰ ὅτος 8|αν. Οἴἶτορ. καὶ σὺ λέ- 
γεις] σὺ(δὲ) λέγεις ΑΙεχ. καὶ σὺ λέγεις ὅς. δὰ ἔπ, οοῃ). α 93. 
Οὐχὶ] ὅτι ἐχὶ ΑΙά. ἀλλὰ ὁ υἱός μ8] ἀλλ᾽ ἢ ὁ υἱός με. ΧΙ, 44) ςς; 
64, 71, τού, 123, 134) 144) 236, 2452, 244. ΑἸά. Οδε. Νίο. αλλ᾽ ο 
υμος μα τεᾶ. Οήρεῃ. ἰ. οἴ, ἀλλὰ ὁ υἱός με ὅζο. τὰ βπ. οοῃ,. 
αλλ᾽ ἢ ὃ υιος ταυτῆς ὁ τεϑνηκὼς 243. ἀλλα υιος σου τεϑνήχως καὶ 

«ε ς Ν λὲε εν» ε φ. νιὸς μὸν ὁ ξων 247. ἀλλ᾽ ὁ υἱός σου ὃ τεϑνηχὼς, καὶ ὁ υἱὸς μξ ὁ ζῶν 
ΑΙεχ. ἢς ἔετε βσπι. 1. Αστη. Ἐά, μά δέδια τπεμς υἱυΐε, οὐ ῥα ἐγμς 
πιογίπως οΠ. Αὐρ. καὶ ὁ υἱός σε] καὶ ὃ νιος ταυτῆς γι. ὃ δὲ 
υιος ταύϊης το8. Οοτηρί. καὶ ὁ υἱος μα 242. ὃ δὲ υἱός σου Οἴξεη. 
], εἰς, 

ΧΧΙΝ. Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς] α 44, τοό. 8ῖαν. Οἰξοςσ. λα- 
δέτε] λαξετε μοι ΧΙ, ςς, τό, 64, 71) 74) 82, 93, τού, τοβ, 151, 123, 
134, 144) τςϑ, “36, 243, 244) 24ς, 246, 247. Οοπιρί. ΑΙά. ΑΙοχ. 
(αε. Νίς, Οήρεη, 1. οἶς. λαδεται μοι 242. αξένιε καϊδὶ Αὐυρ. λά- 
ξετε πρός με Αππα. τ. Ασω. Εα. τοροσενέγκατέ μοι ϑίλν. καὶ 

’ὔὕ “Ὡἡ 

ἐχοίμισεν ἐν τῷ χόλπῳ μ8] ἔϑηκε παρ᾽. 
4 

τροσηήνεγχαν δες, 84 ἔῃ. ςοῃη.] καὶ προσήνεγκαν αὐΐην 44, γι. εἰ οὐ- ἡμέεγεπε σὲ πιαολαναν ἐπ εοηῥοόδμ τερς. Αὰρ. τὴν μάχαιραν] κα την 
τό. 
ΧΧ. ὁ βασιλεὺς}, 71. Διέλετε] διελειται 24ς. 

-- εἰς δύο] Φιυἱάμε Ῥνέγμπε σμὶ υἱυϊὲ ἵπ ἄμας ραγίξι Ἀυρ. 
διον] τὸ παιδάριον ΧΙ, 64, τ10, 144, 247. ΑΙά, 
δύο ς6. 

Διέλετε 

τὸ ται- 
τὸ ζῶν] Ροηϊῖ Ρρο 

τὸ ζῶν τὸ ϑηλαζον) το ϑηλαζον τὸ ζων 1], ςς, γ1) 82, τού, 119, 120, 121, 123, 134.) 1445) 243, 214, 24ς, 246, 2.7). ΑΙεχ. ΄ (ῖ. Νίς. ἄστη. τ, Ασα. Ἑά, 81ν.. , τὸ ϑηλαζον 19,93, τοϑ. ΟὐομΡρὶ. Οτίρεη. 1], οἴ, ώῳ τὸ ζων 44. το ϑηλαζων το ζων 236, 242. τοῦτο ϑηλάζον Θεοῦ. καὶ δότε ὅς. αὰ ἔη. ς0π).] καὶ δοτε αὐτῇ τὸ ἥμισυ και Τῇ ἕτερῷ τὸ ἡμισυ 44. εὐ ε᾽α!ε εἰἰν αἰ μη 4), ἤμίο, οἰ ἀϊηαὶς εἰσι οἦμε ἠπῖς, ΑῸρ. καὶ δότε τὸ ἥμισυ τῶτο αὐτῇ καὶ τὸ δεύτερον ἥμισυ αὐτῇ Θεοῖς. καὶ δότε ταύτῃ τὸ ἥμισυ, καὶ ταύτῃ τὸ ἕτερον ἥμισυ ϑῖαν. Οἴἶτορ. καὶ δότε τὸ ἥμισυ “αὐτῷ ταύτη, καὶ τὸ δεύτε- ρὸν ἥμισυ ἐκείνῃ ϑίαν. Μοΐ.. τὸ ἥμισυ]. ἡμισου τό. ταύτῃ) Ἔ καὶ τὸ τεϑνηκὼς (ἢς) ὁμοίως διελετε καὶ δοτε ἀμφοτέραις 19. αὐ- τῇ, καὶ τὸ τεϑγνήχως ομοιως διελετε καὶ δοτε αμφοτεραις 93. - χαι τεϑνηχος ὁμοίως διίελετε, καὶ δότε ἄμφοτεραις τοϑ. -ξ- εδάδῃ), εἰῆ τὸ τεϑνηκος, 1ς8. -Ἐ- τὸ ἥμισυ αὐτῷ ταύτῃ Οἡρεη. 1. οἷτ, 
ΧΧΥΙ. ἧς ἦν} αν 44, 74, τού,.120, 134.) 1445) 236, 2.4.2. ΑΙά, ἧς ἣν ὁ υἱὸς] ἧς ὃ υἱὸς ἦν 247. ΑἸεχ. Θήρεη. 1. οἴ, ὁ υἱὸς] «τος ς6, 246. α ὁ (οπιρ. καὶ εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα] α 44. δ5[αν. Οἴτορ. α καὶ εἶπε Οτίφεη. Ἰοο. εἶτ, ἡ μήτρα αὐτῆς] αὐΐης καὶ μητρὰ 44. τῶ σπλαγχνὼ αὐΐης τς8. Ατπι. τ. Αγπι. Εά4. εογρ. ἐπὶ τῷ] ἐν τῷ Οτΐρεη. 1. οἷ. Ἐν ἐμοὶ κύριε] εν μοι κυριε μου 247. Οοάδοχ ὈΠὺ5 δέγρι!. Οογρ. δίδν. Μοίᾳ. “κϊπιαάουενίο Ζρονείπε Αυρ. τὸ παιδίον] το ταιδαριον ςς, 144. -Ἐ τὸ ζων 247. ΑΙεχ. Οηρεη. ]. οἷτ, Ἅπη. τ. Ασπῃ. 4. Οὐάθχ ὑπιι5 ϑεγρὶϊ. 8ϊαν. τοῦτο τὸ ζῶν Θεοῖς. μὴ ϑανατώσητε] καὶ μη ϑαναϊωσητε 44. ϑιανατώσητε] ϑαναϊωϑη.- σετῶι ς(6.5. αὐτό] αὖἴον93. καὶ αὕτη εἶπε] και καὶ ἐτερα εἰπε το, 1οϑ, (οπηρ]. αὕτη] αὐτὴ 64. ΑἸά΄. ἐτερῶ 93. ΑΥγη. τ. Αγ. Ἐά. μήτε ἐμοὶ, μήτε αὐτῇ} μητε αὐτὴ μητε ἐμοι τού, 247. μὴ ἐμοὶ καὶ μὴ αὐτῇ Ατηλ. τ. Αγ. Εά. μήτε αὐτῇΒὉ μητε ταντὴ 64, 93. ΑΙά. καὶ μήτε σοι Οεοτρ. μῆτε σοι δῖαν. αὐτῇ ἔρω] αὐτῇ- ἔχω (Π.) 

242. ἔςω] ἐξαι 44, γι. μὴ ἔξω Οδογρ. δίαν. Οἰξγον. μὴ γένοιτο 
δίαν. Μοΐᾳ. διέλετε) - ἄντο 19, 93, 108, 123. Οριηρὶ. ΑἸοχ. διελεται 242. 44 αϊυίάϊιε ἡπίωσι Αὐρ. -Ἡ ἐν μέσῳ Ατπι. τ. Ατπι. Εά. 
ἀλλὼ διέλετε τῆτο Θεοῖν. ἀλλὰ διέλετε αὐτό 51αν. 

ΧΧΥΝΠ]. Καὶ ἐπεκρίϑη] κα καὶ Ατπι. τ. Απη. Εά. καὶ εἶπε] 
α 44. κα καὶ δῖαν. Οἴτορ. Δότε---εἰπάσῃ) εἰ πιμϊϊετὶ, φκα αἰϊκίε 
Αὐρ. δότε ταύτῃ τὸ παιδίον τὸ ζῶν ἣ εἶπε Αττη. τ. Αττα. Ἐά. Δότε 
τὸ τοαιδίον] -Ἐ το ζων ΧΙ, 44, ζ2, ςό, 64, 71, 74, 82, 92, τού, 110, 
120, 121, 1235) 1347) 1447 18, 236, 242, 242, 244. 245, 246. (οηρρὶ. 
ΑΙά4. (δῖ. ΝΙο. δότε τὸ τοαιδαριον τὸ ζων ςς. δότε αὐτῇ τὸ σαιδιον 
τὸ ζων 247. Αἰεχκ. τῇ εἰπέσῃ] ῥγεειτήτι. τῇ γυναικὶ ΧΙ, 44, ζ2, ςς, 
56, 64, γ15 747 82, 92, ᾳ3, τού, 1οδϑ, 1109, 120, 1219) 1235) 134, τ:ς8, 
236, 243.244, 246. (πρὶ. ΑΙά, Οδι. ΝΊς. Οεογρ. διαν. Μοΐᾳ. τη 
“πωσὴ 24ς. αὐτῇ αὐτὸ] ΤΙ. 93, 1ο8. Οοπηρί. εκ ἐμ Αὐυρ. 
τᾶτο αὐτῇ Οεοῖρ. αὐτὸ 19] τὸ σαιδιον 71. τοῦτο Οήρεη. 1. οἶξ. 
καὶ ϑαναάτῳ) Ὀἷα {ογῖδίΣ 7γ4φ. καὶ Μανάτῳ---αὐτὸ 29] αὶ ΟὨπὴ ἰηΐοτ- 
πιεά. 44. μὴ ϑανατώσητε αὐτὸ] μὴ ἀποϑανη 82. αὕτη ἡ μήτηρ) 
Ῥγϑετη τ, οτι 19, 93» 1τοϑ. Οομρί. αὕτη γῶρ μήτηρ Οὐρεη. ἰος. οἶϊ. 
φκὶα ἀιξε οἱ πιαέεγ Αὐρ. Ὁ 

ΧΧΥΤΙῚ. εείξ οοπηπια ἰπίερτ. τό, 246. Καὶ ἤκεσαν] «μάὶ- 
οἷν Απλδυ. ἤκεσαν] ἡχεσεν ΠῚ, 44, 74,. 82,93) 1οϑ, 243) 244, 247. 



ἜΝ ΚΑῚ ἣν ὃ βασιλεὺς Σαλωμὼν βασιλε 
᾿ 

᾿ Ἐά. ἄρχον)ες οἱ ἦσαν μετ᾽ αὐτῷ 8[αν. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ἵ. 

τ; 2 ΞΝ, ΄ ρ 

πᾶς Ἰσραὴλιτὸ χρίμα τᾶτο ὃ ἔκρινεν ὁ βασιλεῦς, χαὶ ἐφοξήνησαν ἀπὸ “προσώπου τῇ βασιλέως 
Ὡ Ψ Ὡ ͵ ᾿ΡΦ 2) ) »" ρ, ρ δ ’΄ 

ὅτι εἶδον ὅτι φρόνησις Θεδ ἐν ἄὐτῳ τὰ ποιεῖν ὀιχαίωμῶι. 

΄’ 5Ξ.ᾺΣ» ΄ Ν ἤῬ Ἂν» Δνἢἤ» 9. ᾽ 

ύων ἐπὶ Ἰσραῆλ. Καὶ ὅτοι ἄρχον)ες οἱ ἦσαν αὐτῷ" ᾿Αζα- τ. 2. 

ρίας υἱὸς Σαδώκ' ᾿Ελιὰφ καὶ ᾿Αχιᾶ υἱὸς Σηδὰ γραμματεῖς" χαὶ Ιωσαφᾶτ υἱὸς ᾿Αχιλοὺδ ἀγα- 5. 

μιμνήσκων" Καὶ Βαναίας υἱὸς ᾿Ιωδαὲ ἐπὶ τῆς δυνάμεως" χαὶ Σαδὼχ χαὶ ᾿Αδιάϑαρ ἱερεῖς" Καὶ ας, 

Ὁρνία υἱὸς Νάϑαν ἐπὶ τῶν χαϑεςαμένων' χαὶ Ζαξὲν υἱὸς Νάϑαν ἑταῖρος τοῦ βασιλέως" Καὶ 6. 
“ 9 Ν ε 3 Ν 2 Ν εἣΝ ἯΝ ΙΝ ρ. ἰωὲ ᾿ ν,} 

᾿Αχισὰρ ἣν οἰκονόμος" Δαὶ ̓ Ἐλιᾶχ ὁ οἰκονόμος" χαὶ ᾿Ἐλιδξ υἱὸς Σὰφ ἐπὶ τῆς πατριᾶς" χαὶ ᾿Αδω-, 
ΕΣ Ὁ] ρο ρ ΄ 3 ΄ 

γιρὰμ υἱὸς Αὐδῶν ἐπὶ τῶν φόρων. Καὶ τῷ Σαλωμὼν δώδεχα χαϑεςάμενοι ἐπὶ “πάντα Ἰσραὴλ, 
᾿Ξ »ς" ῥῶ “᾿ς Σ ο »" 2 ρ». 5 “ΑΣ Ψ“ Σιν φῶ ρ ᾿ 

χορηγεῖν τῷ βασιλεῖ χαὶ τῷ οἴκῳ αὐτδ". μῆνα ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐγίνετο ἐπὶ τὸν ἐγὰ χορηγεῖν. Καὶ 
τ Β ᾿Ξ » ΝΜ 3 Ν ν εΝ ν. 2 Ν 

ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν Βεὲν υἱὸς ἊὯρ ἐν ὄρει Ἔφραϊμ εἷς. Ὑἱοὸς Δαχὰρ ἐν Μᾶκες, καὶ ἐν 

Ὁομηρὶ. ΑἸά. Οτήρεπ. 1. εἶς Αγαγ. σ. Αττη. ἘΔ. ἀκώσας δίαν. Οἰἶτορ. 
τᾶς Ἰσραὴλ) τας οἰκὸς Ισραηλ 82. τοαύἷες Ἰσραηλῖται Οεογξ. 

τῶτο] α 44, 82. Οὐΐρεη. 1. εἶς. Ασπ). 1. Ασπὶ. ΕἘά, τᾶτο ὃ] τᾶτ'᾿ ὃ 
Αἴεχ. ὃ ἔκρινεν] ὃ ἐδωκεν 82ὧ. τῷ βασιλέως] αὐτὰ 44. ὅτι εἷ- 
δον] ἔγνωσαν γὰρ δ'αν. ὅτι εἶδον ὅς. δὰ ἤπ. οοπι.} ἐο φαοα ἱπίεὶ- 
ἴοι. Τεὶ ἱπ ἐο εἴ! κί Καεεγεὶ ἡβέανε ΑὐλΌγ. ὅτι φρόνησις} φρο- 

γησιν 44. τὰ ποιεῖν δικαίωμα] α Αἰά. δικαίωμα] δικαιωματα 
10, 719 1ο8. (οπΊΡὶ. 

Ι. ὁ βασιλεὺς] α 44. βασιλεύων] α ςό, 246. ῥγαπηϊτῖ, καὶ 
τς8. εἰς βασιλέα Θεοῦ, ἐπὶ Ἰσραήλ] ἐν Ισραηλ 44. 

11. Καὶ ὅτοι ἄρχονἼες] καὶ οὐτοι ἦσαν οἱ ἀρχοες 243) 244. 

ὅτοι ἄρχονϊες} «τοι οἱ ἀρχοιες 44, τό, 64, 745) 93, τού, 110, 123», 134 
144, τς8, 2429 24ς. (οπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. (δε. ΝΊς. ἄρχοντες οἱ 
ἦσαν αὐτῷ] οἱ αρχοίϊες αὐτε 71. ἦσαν ἄριχονδες αὐτῷ Ατπι. τ. Ατγῆν. 

αὐτῷ] αὐτε 111, ΧΙ, το, 

ςς, ς6, 64, 745 τοῦ, 123, 1345) 144) 245, 2445 246. (Δῖ. Νίς. μετ᾽ 
αὐτου 244ζ-.- ᾿Αζαρίας] Αξαρει 11. ᾿Αζαρία Ατηι. τ. Ατπι. Ἐά. 
Ὅεογρ. δαν, Σαϑδώκ] - ὁ ἱερεὺς 44, 92, τοῦ, 120, 123» 134» 144 
436, 242,,344,) 247. Οοτηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νίοι -Ἑ μερευς ς2. 

δῖαν. Μοίᾳφ. Αϑωχ ς6. Σαδὼς ὁ ἱερεὺς γ4. ἱερέως Απη. 1. Απῃ. 
ἘΔ. Σαϑὲκ ἱερέως ἱερεὺς Οὐεογρ. ἢς, πἢ Σαδὸκ, 5ϊᾶν. Οἰἶτος. 

11. Ἐλιὰφ] ργαπιΐτε. καὶ 11, 19. Ἐναρεφ 111. Ελιαρε ΧΙ, ςς, 
τό, (71. [ογί. Ἑλιαφε.) ττο, 121) 1ς8, 24ς. Ἐλιαρεῷ 44, 74) 92», 
τού, 134) 144) 244, 247. ΑΙεχ. Ἐλιαφελ ς2, 226. (Αἴ. Νίο. καὶ 

Ἑλιαξ 82, 93. Ἐλιαξ το. 85[αν. Μοίᾳ. Ελιαφερ 242. (243. τηᾶγρ. 
Ἑλιαρεφ.) Ελιερε 246. καὶ ᾿Ελιχόρεφ Οοπηρί. ᾿Ελιὼμ ΑΙά. Ἐ- 
λιαρὶδ Απῃ. 1. Αγ. Εά. ᾿Αλιὼπ Θεοῦ. ᾿Ἐλιὼ ϑ8ῖαν. Οἴἶεορ. 
᾿Αχιὰ] Αχιμα 11. Αχια 243. 244. Αχιμαα 24ς. υἱὸς 15] 
υἱοι 92. υἱὸς Σηδα] νιοι Σεκα ΧΙ. νιοι Σισὰ τού, 144.) 168, 
243, 244. υἱοι Σεισὰ τι9. ΑἸά, υἱοῖ Σειρα 121. υἱοι Σιδα 134) 

νιοι Σισαν 24ς. υἱοὶ Σιφὰ Οοηρὶ. 

Σηξὼ] Σαξα 11. Σισα 44, γ1, 74, τ2ο. Σεῖσα ςς, 64. Αἰεχ. Εἰ- 
σαι ς6, 246. Σαφατ 82, 93, τοϑ. Ισὰ 247). Σιδὰ Οαῖ. ΝΙς. 
γραμματεῖς} γραμμαῖευς ςό, 93, 246. καὶ Ἰωσαφὰτ) α και 44. 

Οομρὶ. Ἰωσαφὰτ) Ἰωσαπὰτ Ατη. 1. Ατπ. ΕἘά, Ἰωσαπὰϑ 
Οεοῦρ. Ὀασαφὰτ ϑ8ϊαν. Οἷἶτοσ. ᾿Αχιλδδ] Αχειλαὃ]]. Αχιμα 
1Π. Αχιλαδ ΧΙ. Αχιλιδ 44, 71» 745) 92) τού, 110. 120) 1215 134) 

1449 236. Αἰά. (Αι. Νίςο. Αχιλλειδ ς6. Αχιλιϑ' 64, 247. Αχι- 
ϑαλαμ 82. Αχειταλαμ 93. Αχιίταλαμ τοϑ. Αχειλιδ τς8. Αχι- 
λιαδ 242. Αχιλειδ 2446. ᾿Αχιλὶτ Ατγπ). 1. Ατπ). Εά. ᾿Αχαλὶδ 
δῖαν. Οὗτοσ. ὄναμιμνήσκων] ὑπομιμνήσκων 82, 93, 108. (πυρὶ. 
ἐπὶ τὰ ὑπομνήμαϊα Αττα. τ. Απη. Εά, ἀναμιμνήσκων περὶ παντός 
81αν. Οἴἶζορ. 

236. οἱ υἱοι Σιδα 242. 

Ιν. Καὶ Βαναίας---δυνάμεως} α οὐπὴ ἰητετπηεά, 11,245. Βα- 

ναΐας} Βανέας (υἱ ἔιργ4) Οοπιρί. υἱὸς Ἰωδαὲ]] . 44. Ἰωδαὲ] 
Ἰωιαδὰ (υε ἔωρτα) Οοπιρί. ᾿Ιωδιὲ Αγ. 1. Ἰωϊδὲ Αττῃ. Εά. ἐπὶ 
τῆς δυνάμεως) ἐπι τῆς σρατιας 44, ς2, 74, 92, τού, 120, 134, 144) 
416, 242. 247. (αἴ. Νὶς. ἐπὶ τῆς ςρατειὰς 243.) 244. ΔΙεχ. 

Σαδὼκ ὅζο. δὰ ἥπ. ςοπ).}  το6ό. ᾿Αξιαϑὰρ] Βιαϑαρ “36. 
ν. Ὀρνία] Αξαριας ΧΙ, 44) ςς» τό, 64, 71, 74, τοῦ, ττῷ, 120, 

21) 134) 144, 18, 24ς, 246, 247. (πρὶ. ΑΙά, ΑΙεκ. Ορνι 92, 

123) 236, 242, 243, 244. (αἴ. Νίο. Ορνιας τοϑ. ᾿Αζαριᾷὶ Αττη. τ. 
Αττ. Εα. Οεογρ. δ81αν. χαϑεραμένων] καεςαμενων 64, «36. ΑἸά. 
καϑιξαμένων 71. καϑελο]αμένων (ἢ) 82. κατεσΐαμμενων ([ς. νεῖ. 
7. εἴ 27.} ττο. καὶ Ζαδὰ9] Ζαξξεδ 256. Ζαξὰ9] Ζαξδεδ 
ΧΙ, (ςς. οοττ. Ζαξδεϑ δὺ αἱ. πὶ.) γ4) τ2ο, τῶι, 134, 1:8, 216. 

,αι 

, Ἄγ, ε. ἄσωι ΕἘά. Θαλαβιν 1:οϑ. 

Ζαξεδ 44, 71, 92, τού, 1195) 144) 242. (οχιρί. Απη. τ. Αγα Εὰ, 

Ζαμξεϑ τό. Ζαξδιυϑ 64. ΑἸεχ. Ζαχερ 82, τοϑ. Ζακχερ᾽ 93. 

Αζαδεδ 243. Αζαξεϑ 244. Ζαξὲπ Οεορ. υἱὸς Ναϑαν 29} 
Ἔ ἱερεὺς 44) 52) 74,92»), τού, 120, 134) 144. 236, 242, 247). ΑἸεχ. 

σαι. Νίς. Ασπι. τ. Ασπὶ. Ἐὰ. λδίμς Ναιΐαπ Μαρεγ ον Ν υἱς. ἑται- 
ρος] ἐτέρος 242, 247. α Ὅξεογρ. 

ΝΙ. ᾿Αχισὰρ)] Αχει.]. Αχιηλ το, 82, τοϑ. Αχηλ 93. Αχι- 

σα τι. ᾿Αχισὰρ ἦν] Αχίσαριν 71. ἦν οἰκονόμος] ἣν 19, 82, 93, 
1ο8. (οπηρὶ. καὶ Ἐλιαχ]λ ςό, γ1) 74.82, 93) 1ο8, 110, 1219) 236, 

243, 244, 24ξ, 246, 247. Οογηρ]. ΑἸά. δῖαν. Ψυἷρ. καὶ Ελιαβ 442. 
Ἐλιωκ--ουϊὸς ΣὰφΦ] Ελιαξ νιος Σαφατ ΧΙ. Ἑλιαδ νιος Ιωαδ τς. ὁ 

οἰκονόμος αὶ 44) 55) 71, 74η) 82, 93, 108, 110, 121) 236, 243, 244, 
24ς, 246, 247. Οοπηρί. ΑἸά. 5ϊ᾽ν. Ψυὶς. καὶ Ἐλιαδ] και Ελιαφ 
44, τό, 74) τού, 120, 1345 246, 247. καὶ Ἐλιὼπ Ατηι. 1. Αγ. 
ἘΔ. καὶ Ἐλιὰδ--τῆς πατριᾶς] αὶ αὐμπὶ ἰηϊεττηθά. Οοπιρὶ.. 
ΣὼΦ] νιος Σαφα (ςς. εχ οοΥγ. δΔΌ ]. τὴ.) 1 ς8. 
110, 121») 1235 242. ΑἸά. ΑἸοχ. δῖαν. 

1ο8. υἱος Σαφαν 243. 244, 244ς. υἱὸς Σὰπ Ατη). τ. Ασηϊ Εά, 
υἱὸς Σαπὰϑ Οεοῖσ. αυϊσ. ἐπὶ τῆς] ἐκ τῆς ττθ: ἐπὶ τῆς 
πατριᾶς] ἐπι τῆς φραΐειας το, 82. ἐπι τῆς σρατιᾶς 44, ς2, 74, 92, 
93, τοῦ, τοβ, 134» 144) 236, 242. (αἴ. Νὶς. αυϊρ. ᾿Αδωνι- 
ρὼμ] Αδωνειραμ 82, 93. Αδονιραμ 242. Αδωνιραν 244. ᾿Αδονηρὰμ, 
(οιρὶ. 

υἱὸς 

νος Σαφατ ὅ4, 

δῖαν. Οὗτος. Σευδὼ ς6. Αὔδων 64. δ5ϊΑν. Μοίᾳ. Εδραμ 82, 93, 
1οϑ8. Αὐδω τού, 134) 158, 24)η. Σαδλω 121. ᾿Αδδά Οοπιρὶ, 
“δα Νυὶς. 

ΨΙ1. Καὶ τῷ] α τω 44. καὶ παρὰ τῷ ϑῖαν. καϑεςάμενοι] 

καϑιφςάμενοι (ἢς νεῖ. 27.) 44. καϊεγαμενοι (ἢς νεῖ. 27.) 64. ἐπιςά- 
ται 54ν. χορηγεῖν) αὦ ραγαπάκηι εἰδησι ϑγτ. Βατ- Ἠδῦγ. οἴκῳ 
αὐτῇ} οἰκὼ ἀντω24ᾳς. μῆνα] μὴν Οοτμρ!. κατὰ μῆνα ϑῖαν. Μοίᾳ. 
μῆνα ὅζο. δὰ ἔπ. οοπ).} κατὰ ἕνα μῆνα ἐν τῷ ἐνιαυτῷ Ατη,. τ. Αττη. 
ἙάΔ4. κατὰ μῆνα ἐν ἐνιαυτῷ χορηγῶν εἷς ϑῖλν. Οἴτορ. 
αὐτῷ} μαδεῖ ἐν τῷ ἴπ ομαγδέξ. ταϊπούς Αἰεχ. ἐγίνετο] ἐγένετο 44. 
Οοπιρὶ. ἐπὶ τὸν ἕνα χορηγεῖν) ἐπι τὸ χορήγειν ἕνα ςό. εἷς τῇ χο- 
ρηγεῖν 8ῖ4ν. Μοίᾳ. 

᾽ “7 
εν τω ἐγ!» 

ἍΙΠ. τὰ ὀνόματα αὐτῶν] τὰ ονοματα αὐτῶ το. ᾿ Βεὶν] Βεν 
247. ΑἸεκ. δῖαν. Μοίᾳ. Βεῖν Ατπι. τ. Απη. Ἐ4. ἫΒεὲνγυϊὸς "Ω] 
Βαιὼρ 11, 19, 82, 93) 1ο8, 246. Βαινωρ ΧΙ, ςό, 64, τ19, 121) 245. 
ΑΙά. 

ρων 188. ἐν ὄρει] ἐπὶ τὸ ὅρος Οεοτρ. 8ϊν. Μοίᾳ. ἀπὸ ὁρίων 

ϑίαν. Οἴἶτορ. ἐν ὄρεε Ἐφραὶμ] α 44. ἐν ὥρει (ἢς) Εφραιμ 24. 
εἷς. Υἱὸς Δακὰὼρ] εἷς νιος Ῥηχαθ το. Ἴς υἱος Δακαρ 44,92, τού, 120, 

134, 144) 236, 242. Ἃς νιος Δακαρ 243, 244. εἷς υἱὸς Δακὰβ 
Απ. 1. Αγη. Εά, εἷς] Ἴς (ἔς πῆ.) ς2, γ4. αὶ 1ς8. Οομηθὶ. 
ΑΪεχ. 

ΙΧ. Δακὼρ] Ῥηχας 11. Ῥηχαμ 82, τοϑ. Ρηχαβ 93. ἐν 
Μακὲς] εν Μαχεμας 1, ΧΙ, ςς, 64, 121. εν Μαχμαι τ9ρ. εν Βα- 
χεμας ςτό,246. ἐν Μαχμᾶς 71, 82, 93, 108, ττῷ, 243» 244) 247. 

ΑἸεχ. Ἄγπι. τ. Ατπτη. ΕἘὰά. εν Μαχαιμας 1ς8. εν εὐὸν 242. εν 

Βαϑμας 24ς. ἐν Μακὰς Οοῃμρ!. ἐν Μαχεμὼτ ΑΙά. δῖαν. Μοίᾳ. 
ὃς ἣν Μαχεματίτης Οεοτρς. ὃς ἐν Μαχεμὲτ ϑῖαν. Οἶτορ. ἐν Σα- 

Αὐδὼν] Εφρα 11. Σαΐξδὼ ΧΙ, ττρ, 243, 244.- Αδδω μ᾿ 
γι, 74,9. 120, 123, 144, 236, 242. ΑΙεχ. (δῖ. Νίς. Αση. τ. Απῃ, ΕἘάὰ. 

Βενωρ ςς. (ὐοτηρί. Οεογρ. δίαν. Οἷἶἷγορ. Βαινορ 71. Βαάνι- ἢ 

υιος Ιωαδ 82, 93. υἱος Ιωαδ΄ 

ΝΣ 

λαδὶν] Βηϑαλαμει 11. ἐν Βη9 Σαλαξημ ΧΙ. ἔς, εἰ Σαλαξιμη 119, 
121. ἧς, πἰῇ Σελαθδιμ, 24ς. Θαλαμιν 19. εν Σαδιμ 44. εν Βη9- 

σαλαμεῖμι, τ6. ἐν Βησαλαξιμ 64. εν Βηϑσαλαμιν 71. Θαλαμεῖν 
82, 93. εν Σαλαάξιμ 92, τού, 120, 123»7| 1349 144, 236. (εἴ. Νῖς. 

ἐν Βιϑσαλαφεμ τς8. εν Σά- 

ΚΕΦ. ΠῚ, 

) 

ΚΕΦ. 
ἵν, 



φῳ 

ΚΕΦ. ΙΝ. 
το. Σαλαξὶν, χαὶ Βαιϑσαμῶς, χαὶ Ἐλὼν ἕως Βηϑανᾶν εἶσ. 
ι1. πᾶσα ἡ γῆ Ὀφέρ. Ὑἱξ ᾿Αμιναδὰξ πᾶσα Νεφϑαδῶὼρ, 
12. γυναῖχα, εἷς, Βανὰ υἱὸς ᾿Αχιλᾶϑ τὴν ᾿Ιϑαανᾶχ, 
13. Σεσαϑᾶν ὑποχάτω τοῦ ἜἘσραὲ, χαὶ ἐκ Βηϑσὰν ἕως 

Εἰὰ 

πὴ ) 

Υ 4 

[ 

τὸ γαδαμ, 24ς. Αμιναδαι 246. 

᾿ πᾶσαν ὥϑαδωρ 242. πᾶσαν Νεφϑαϑὼρ ΑἸά. 

Ἷ Νεφαϑδὼρ ΑΙεχ. 

4 “ὦ 

, αὐτῷ Θεοῖς. 

Ναδὲρ ἐν Ῥαξῶϑ᾽ Γαλαὰδ, τότῳ 

λιμβ 242. ἐν Βηϑσαλάαειμ, 243, 244. 
δειμο 247). ἕν Βησαλαμὶμ ΑἸά. ἐν Σαλαξεὶμ ΑΙεκ. ἐν Βιπσαλαὶμ Οδοῦρ. ἐν Βηφσαλαμὶμ ϑ8ϊαν. Οἴἶτορ. ἐν Βησαλαμὶν ϑίῖαν. Μοίᾳ. Βαιϑσαμὺς] Βεϑσαμες ὁ δὲ Βεεν εν ορει Ἐφραιμ 44. Βηϑσαμυς τό, χ46. εν Βαιϑσαμὺς 64. Βεϑσαμωυς 134. ΑἸδεχ. Ατπι. 1. ΑΣΩΊ. Εά. Βαϑσα- 'μις α36. Βεμὺυς 242. Βεϑσαμὶς Οοτηρ!. 51αν. ἐν Βαιϑσαμὶς ΑἸά. Βεπσαμὶς Θεοῦ. καὶ Ἐλὼν--Υἱὸς ἰπ οοη. {ε4.] και Ελωμ εὡς Βαιϑλαμᾶν εἷς νιος. 1. ᾿Ἐλὼν] Αιλωμ ΠΙ. Ἑλωμ ΧΙ, Αγ. 1. Ἄγηλ. Εἀ. Οεογρ. δ[αν. Οἶτος Ἡλων 44. Αὔλων ς2. Αιλωμ ςς, 64, 230, 243, 244. Λωμ, ζό, 246. Ιαλων 71,247. Αιλων (νεῖ Αἴλων) 74» 92, 93, 120, 123, 134, 242. ΑἸ]4, Αἰεχ. δὲ. Νῆς. Βιλωαμ, 82. ἴλων τού, Εϑωμ, τοϑ. Ιαλωμ τιο, 24ς. Αἴαωβ τ21. Αἰαλων 1 ς8. ἕως Βηϑαναν] καὶ Βεϑανὼν ϑίαν. Οἰἶγορ. ὁ Βηϑαναν] Βηϑανα 64. Μιϑαναν γι. Βαιϑνααμ, 82, 93, τοϑ. Βαιϑαναν 1219. 243. ΑΙά. Βεϑάναν τς8. Βιϑαναν 2342. Βεναναν (οπιρὶ. Βεπανὲν Οεοσρ. εἷς! ΧΙ, γ1) 24ς. ΑἸεχ. Ατγπλ. ᾿. Αὔπι. ἙΕᾳ. εἷς--Αραξωῶϑ' ἰπ ςοπι. [ε4.} Εἷς υἱὸς ᾿Εσδεναραξῶθ τ21. ἢς, πίῃ Ἴς υἱὸς, 243, 244. εἴς. Υἱὸς Ἐσδὶ] ἴς υἱὸς "Ἐσδ (ἢς) 44, τού, 120, 144, 242. Ἶς υἱος Ἐσδι 93,336. ἃς, ἔσδ (ἢς) 124. εἷς νιος Σεεδὴ ς8. εἷς υἱος Ἐσδεν 246. Βενέσεδ Οομρρὶ. 

Χ. Υἱὸς Ἐσδὶ---Σωχὼ] υἱὸς ἐσδεναρὼξδ ὠϑαὺ τῷ σωχὼ (ἢς) 247. 
Υἱὸς Ἐσδὶ---Σαλωμὼν ἴῃ. σοῃ,. ἴε4.] Μαχει υιος Σεχωξηρ. Βηϑναμα- λεζα καὶ μηχα καὶ τῆς Παραχιναδαξ καὶ Μαϑνα υἱον Ελωφατι ἀνὴρ εἷς. Ἡταμααϑ ϑυγατηρ Σολομωντος 10. Μαχαει νιος Εχωξηρθηϑ Να- μαλεζα καὶ Αμηχα καὶ τῆς Φαραχειν Αναδαξ. καὶ Βαϑναη ὁ Νεϑω- 
φαϑει ὥνγρ εἰς, Ἡταξααϑ ϑυγατηρ ΣολομωῇΊος 82. Μάαχει νιος Αχω- 
ρηδ Βηϑναμαλεῥα χᾶν Αμηχα καὶ τῆς Φαρασχειν Εναδαμ και Βαϑνα ὃν ἐτωφάτει (Πς) ἄνηρ εἷς Ἡταξααϑ ϑυγατηρ Σολομωῦῖος 93. Μαχει 
νιος Σεχωξηρ Βηϑναλμεζα, 
Μαϑᾶανη ὁ Νετωφατι ἄνηρ εἷς. ἡ Θαξααϑ ϑυγατὴρ Σολομωΐἧος τοϑ. 
Ἐσδὶ] Ἐσδ 11, γ4ᾳ. (αι. ΝΙς. Εδ ΧΙ. Ἐσδὲν τό. Σεδ 64. Αἰά, 
δῖαν. Σεεδ τιο. ᾿Ἐσεδ ΑἸεκχ. ᾿Εσγὶ Ατπι. τ. Ασπι. Εά. Σεδὼδ 
Θεοῖς. ᾿Εσδὶ---ϑυγάτηρ Σαλωμων ἴῃ. ςοπι. 64. εὡως Βηρνεμαλε- 
σαμηνχα καὶ Ῥησφαραχειναναδαν και Αναφαϑει ἀνὴρ Ταδληϑλει ϑυ- 
γατὴρ Σαλωμων 11. . ᾿Εσδὲ ἐν ̓ Αραξωϑ)] Εσδαναραξωϑ γι. Ἐσδε- 
ναραδωδ 24ς. ᾿Ἐσδὰ ἐν τῇ ̓ Αραξωϑ' 2 Οοαΐοες ϑεγρὶ!. ᾿Εδὰ ἐν τῇ 
᾿Αραξδῶϑ' Οοάεχ ὑμὺ5 δετεὶ. Ἐσϑὰ ἐν τῇ Αραξὼϑ᾽ Οοάεχ υπι5 ϑεῖ- 
φὶὶ, ἐν ᾿Αραξὼϑ]} Ἔ αὐτὴ των δώρων καὶ τῆς ποαράλιας τοπαρχια 
55. λὲν κού, 246. εἰς Αραξωϑ 4. ΑΙά. ἕναραξ. ([) 342. ἐν 
᾿Αραϑῶϑ᾽ Οαξ. Νίς, ἐν ̓ Αραξὼπ' Θεοῦ. ἐν Ἐσαραθὸδ 8[αν. Οἴἶτορ. 
αὐτῷ Σωχὼ] αντες Οχω 74. αὐτες Ὥχω 134. ἐν Φτεσοχϑα ϑἴαν. 
Οἴἶτορ. Σωχὼ] Σοχλω 11. Σοχω 44, τοῦ, 242. (πρὶ, Σω- 
χῶκ 236. Σεέχω 24ς. Σεχὼ (δι. Νίο. Σογὸ Ατπ). -. καὶ 
πᾶσα] καὶ 8ϊαν. Οἶτορ. ἡ Ὑ5] α ἡ Οοηνριὶ. Ὀφέρ] Σοφιρυ 
24ς. Ὀπέρ Ατη). τ. Ατπ). ἘΔ, ΟΘθοῖρ. 

ΧΙ. Υἱκ] υἱὸς Θεοτς. 8ϊαν. Οἷἶγορ.. Υἱῶ ᾿Αμιναδα6] τε Αμι- 

ΑΙεχ. στᾶσα] καὶ στᾶσα Ατηι. 1. Ατηι. ΕΔ. 81αν. Οἰἴἶτορ. 
Νεφϑαδὼρ) ττασαν Νεφαδδωρ 111, τασαν Νεφαϑδὼρ 64. τασαν 
Εφαδὼρ γι. πασαν Ἐφϑαδὼρ γ4, 243, 24ς. πασᾶν Νεφαϑὼρ ττρο. 

Νιφϑαδὼρ) Εφϑα- 
158. Νεφαϑὼρ .247.. (οπρρὶ: 

Νεπαδὼρ Ατηι. 1. πῃ. Ἐά: Νεπϑαδὼρ Οεοτς. 
Νεφϑαδοριὰ δῖαν. Οἴἶτορ. Τιφὰ3)) Ταφαῖα 11. Ταφαϑ ΧΙ, 

δὼρ ΧΙ. Νεφαϑα 44. Νεφεϑδὼρ 

(ς ς. οοῖτ. οὑπὶ β ἤιρτὰ Φ) 92, τού, το, 1δο, 121) 128, 134) 144, 
128, 226, 243) 244.24ς, 247. (ΟγΉρΙ. (δῖ. ΝΊς. κα 44. Ταφατ τό. 
Ταδαϑ ό4ᾳ. ΤἸαφωθ γι. Ταφαρ γ4. Σαφατ 246. οὗ Ταπὰτ 
Αστῃ. :. ὃ Ταπῶϑ' Απη. Εά, Θεπὰπ Οεοῦσ. καὶ Θεφῶϑ᾽ δὲ ϑἰαν, 
Οὗτος. Τιφὰϑ---αοὐτῷ] Ταφεῦϑ, Σαλομὼν ἦν αὐτὸ 54. ϑυ- 
γάτηρ} ῥτρτοῖτι, καὶ 246, 24). ἦν αὐτῷ εἰς γυναῖκα] ἣν γυνὴ 

εἷς Ἶ, 44, 52, 747 92) τού, (20, 134) 1447536, 242, 
243, 244, 247. ΟΟΙΏΡΙ. ΑΙεχ. Αστὰ. ᾿. Αγ Εά, ϑίαν. Οὔἶτορ. εἷς. 
Βανὰ] Εἰσξαανα γι. Εἰσδαχα 82. Ισθαχα 93. εἰς Βανα τς. 
ΑΙ4. εἰς Βαανα 4“4ς. ᾿ Δ ΛΝ 

ΧΙΙ. Βανὰ] Βακχα 11. Βαανα ΧῚ, 74.929 τού, 107, 119, 120, 
134) 1445) ,36, 242. (πρὶ. (αἴ, Νῖς. Αγ). Εά. Μαχα το. Βα- 
γναα 64. Βαχα ιτοϑ. Βααναα 243: Βαναια 244. Βααναν “46, 

νος. 11. ᾿ 

ἐν Βηϑσαλειμ 246. εν Σαδα- 

“παρὰ Σάρϑαν Οοπρρι. 

καὶ μηχα καὶ τῆς Παραχιναδαᾷ, και - 

᾿Αμιναδαδ] Αξιναδαξ 1τς8. Οοπηρὶ. 
πᾶσα. 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Γ. 

Υἱὸς Ἔσδὶ ἐν ᾿Αραξῶϑ,, αὐτῷ Σωχὼ χαὶ 
Τεφαν ϑυγάτηρ Σαλωμὼν ἣν αὐτῷ εἰς 

χαὶ Μαγεῦδω, χαὶ πᾶς ὁ οἶχος Σὰν ὃ παρὰ 
Σαξελμαδλᾷ, ἕως Μαεδὲρ Λεχᾶμ, εἶς" Ὑἱὸς 

- Ἁ 9 ἰω ἐφ» », 
΄΄ σχοίνισμα ἐργὰξ ἐν τῇ Βασὰν, ἑξήκοντα αύλεις μεγάλαι τει- 

247. Βαΐανα Ατπ).. ;, Βοξαανὲ 8ῖαν. Οἴἶτορ. ᾿Αχιλὲϑ] Αχει- μαχ 11, Ἐλᾳδ 11]. Αχιαξ το, 82, 92. Αξιλεδ 445 τού, το), 120, 134) 144, 236, 242. (Αἴ. Νίς. Αχιλιϑ' 64. Αδιουδ γ4. Αβιλουϑ 92. Αχιαμ τιοβ. Αχιλεδ 243, 244. ΟὐμηρΙ. ΑἸεκ. Ελπλ χ 46, 247. ᾿Αχιλῶϑ' Αἰτη. τ. Ασπὶ. Ἑά. ᾿Αχιλὲπ Οεορ. τὴν ᾿Ιϑαανῶχ] Πολαμαχ 11. Εϑαμ το, τοϑ. τὴν Θανααχ 44. τὴν Ναϑακ ς2. 
τῆν Ιϑαναχ τό. τὴν Ιϑανααχ, 71) 246. τὴν Θααναχ 745 92, τοῦ, 107, 120, 1345 1445236, 247. Αἴοχ. (αῖ. ΝΊς. Αἰϑαμ 82, 93. τὴν ἸΙϑαλιαχ τς8. τὴν Θαναχ, 242. Αγῃι. σ᾿ δ] ἴψιθ. Ατπι. Ε4, τὴν Εϑ- ϑαναχ 243, 244. Τηϑαριαχ 2(ς. Θαανᾶχ, Οοπιρὶ. τὴν Ἰπανῶχ, Θεοῦ. τὴν Βοϑαανῶχ, 8[αν. Οἶἶτορ. ἐν ᾿Ιϑαανῶχ, 8|αν. Μοί. Μαγεδϑὼ] Μεκεδὼω Π. Μεμαγεδαω 1Π, Μεγεῦδω ΧΙ, Μαγειδδων 19. Μὰγεδω 44, τ44, 242. Μαγεδὼν γι. Μαγεγϑδὼ γ4. Μαγεὸ- δὼν τοῦ. Μαγεδαω 24ς. Μακϑδὼ Ατιη. τ. αἰϊΐαιε. Μαχϑὰ  Ατηι. Ἑά. Μαγδὼ 8. Οοάά. ϑετρί!. πᾶς ὃ οἶκος] πραὐῇα οἰκον 19, 82, 93. 108. (ὐοπιρὶ. Ατπη. τ. Απῃ. Ἐά. πᾶς ὃ οἶκος---Σεσαϑαν] πῶς ὃ οἶκος ἄνω (Ες) ταραισὼδ σαρϑὼν 24ζ. Σαν] Δαν 1. Σααν 19, 82, 93, τοβΒ. Οὐτηρ. ὁ τψαρᾶ Σεσαϑαν] τον Παρασισαρϑαν το. ὁ Παρεσωσάρϑαν ς6. τον Παρασασαρϑαν 82. τον παρα Σεσαρϑαν 93. τὸν σαρὰ Σισαρϑαν 1οϑ. ὁ Παραϑϑὼλ Σαρϑὰν 121: τὸν 

ὁ Παρεσὼλ. Σαρϑὰν Αἰά. Σεσαϑὰν] Ε- σαιανϑαν 11]. Ἐσωλσαρϑαν Χ]. Εσαχαρϑαν 44, 52, 92, τού, 107, 120, 1345)144,) 216. (δῖ. Νίς. Εδσαρϑαὺ (ς ς. σοττ, ἴῃ πιαγρ, Χασολι) 342. Ἐσολ᾿Σαρϑαν ό4φ. Ἑσλωλ Σαρϑαν 71. Εσσαρϑαν γ4. Ἐλ- σονσαρϑαν τιρ. Σαρϑαν 122. Εσωλ Σαρϑαν τς8. Ἐσωλσαϑαν 2437) 244. Σαλασαρϑαν 346. Ἐσσασαρϑαν 247. Ἐλσαρδὰν Ἄπῃ. 1. Απη. Εὰ, Σεσωπὼν Θεοῖς. Σαρεϑᾶὰν ϑῖαν. Οὔἶτορ. Σε- σαδὰν 51αν. οί. ὑποκάτω τῷ ᾿Εσραὲ] υποκαΐω Εζραε 82. υπο- χάτω Ἑζρα 93. υποκαΐω ἔσραμ ιοϑ. ὑποκάτω Ἰζραὴλ Οοηιρὶ. ὑποκάτω Ἰσραὴλ ϑίῖαν. Οἴτορ. 
44, ςς, 64) 71) 745)93, 107, 119, 120, 134, 144, 236, 242, 243, 244. ΑἸεχ, (ας. Νίς. Ἑσδραελ 56, 246. Ιεσραελ τοῦ. Ιδραελ 121, 244ς. Ιξραηλ 123. Ἰσραὲλ ΑΙά, ᾿Εξραὶλ Ατπι. 1. Αστῃ. Ἐά. Οθογρ. δἰαν. 
Μοίᾳ. καὶ ἐκ} α καὶ 82, 93. 1ο8. (οπρ. Βηϑσὰν] Εκθαισα. φε 11. Βηῦσαμ ς6. Βαιϑσααν 82, 93, τοϑ. Βιϑσαν 236, 242. 
ΟΘεοῦρ. Βηϑαν 243, 244. Βεϑσαὰν Οοιηρὶ. Βεϑσῶν ΑἸεχ. ἕως 
Σαξελμακλᾷ] Τεδελμαωλα 1, καὶ ἕως Σαξελμαεμὰ 81Αν. Οἴἶορ. 
Σαθδελμαπλὰ] Αξελμαελα 445 56, 71, τού, 107, 119, 120, 121, 123, 
1345) 144. 2306, 242, 243, 2449 24ς, 247. Αἴεχ. Οατ, ΝΊς, Ατγη. Ἑὰ. 
Σαξελμαδδα ςς. Αδελξαελα γᾳ. Σαξελ Μαωλα 82. ἤΑδελ Μα- 
"λὼ (ἢς) 92. Αξελμαωλα 93. Σαξελμωλα τοϑ, ᾿Αξελμολὰ Οοπρρὶ. 
᾿Ιαδελμαδλᾶ Αττπ. 1. ἕως Μαεξὲρ Λεκάμ, εἷς] καὶ ἕως Μαεμξρὰλ 
Ατηι. τ. καὶ ἕως Μαμξραλὰ Ἐκμαὰλ ς (οάά. ϑεγρὶ!. καὶ ἕως 
Μεμξρὰλ Ἐχμαὰμ 4 (ὐοαά. ϑερὶϊ. καὶ ἕως Μαμξδρὰλ Ασι. 
Εὰ. ἕως Βεμμεραλ εἷς Οεοῦρ. καὶ ἕως Βεεμμεραὴλ ἐκ Μαὰλ εἷς 
δίαν. Οἷἶτορ. Μαεξὲρ Λεκὰμ) Μεμξραδὲ Ἰεκμααν 11]. Μεεξερ 
Λαϊεκμαλαα ΧΙ]. Μεξερλαῖ Εχκμααμ 44, 52, 74. ἴτο ΠΟΙ] οτἸπὶ 
120. (ὑδῖ. Νίο. Μεεξδερλαὶ Ἐκχμαμα ςς. Μεεξελαει 6. Βεξεμερ- 
λαΐ εκ Μααμ 64. Μεξερλαϊ εκ Μααμ 92, 236, 242. Μέ μερλαὶ (Πς) 
ἐκ Μααμ τοῦ. Μέξερλαϊ (ἢ) ἐκ Μααμ. το7. Μεεξερλαῖ εκ Μααλα 
19. Μαεδεὲρ Λεκα 123. Μεξερλα ἱεκμααμ, 134. Μεμερλαῖ εκ 
Μααμ- τ44. Μεεξερλαὶ ἐκ Μααν τς8. Μεελᾶει εκ Μααλα 546. 
Βεεμὲρ Λαὶ ᾿Εκμαὰλ ΑΙά, Μαεξὲρ Λεκὰμ, εἷς] Μεεξὲρ Λατεκμα- 
εἷς γι. Μαεξὲρ εἷς, Οὐκαάμ, ([ο) 82, 93, τοϑ. Βεεμὲρ Λαϊὲκ Μαα.- 
λαεῖς (0) 121. Βεεμερλη ἐκ Μααλαεις 443, 244. Μεερμελλαι Ἐκ- 
ἱαιουλάεις Ξ4ς. Μεεξρααϑει ἔχμααμεις 247. Μαεξὲρ Ἰεγμαάμ 
Οοπρ. εἷς. Υἱὸς Ναξὲρ] Ἴς υἱος Γαμερ 44, τογ. Ἤς υιος Γαξερ 
74,929 τού, 120, 134) 144, 236, 242, 243, 244. εἷς νιος Γαξερ 246. 

ΧΙΠ, Υἱὸς Ναξὲρ-- Γαλαὰδ] Οὐυκαμ. νιος Γαμερερμαϑ' του Γα- 
λααδιτου εἷς το. ᾿Εκμαὰλ υἱὸς Γαδὲρ ἐν Ῥαμῶϑ Γαλαὰδ Αγ. τ. 
Ἀπη. ΒἘά. Ναβὲρ] Γαῦερ 11, ςς, ςό, 64, 93, τοϑ, 110, 1237 144, 
1{8, 242, 24ς, 246, 247. Οοπιρὶ. Αἰοχ.. αι. Νῖς. 9 Οοδά. ϑετρὶϊ, 
Γαμερ γι. ΤῬάμηρ 82. Ῥαδὲρ τ2ι. ᾿Αδὲὴρ ΟΘεογς. Ἰαξὲρ 8ίαν. 
Οἴξορ. 
107, 119, 120, 1347) 144) 1ς8, 226,42, 2.43, 24ς, 246, 247. Οομρρὶ. 
Αἰεχ. (δι. ΝΊς. 9 Οοάά. δεῦρ. εκ Ῥαμωδ 64. ἐν Ραμα γι. Ἐρ- 
μαϑ 82,93) Ἰοϑ. ἐν Ῥαπὼπ. Θεοῦς. ἐν Ῥαξὶϑ 51αν, Οἴἶτος. Γα- 

7η8Β 

᾽Εσραὲ] Εσραελ ΧΙ, 247. Ιεζραελ ᾿ 

ἐν Ῥχξὼϑ)] Ερεμαϑ 11. ἐν Ραμωϑ ΧΙ, ςς, ςό, γ45)92, τοῦ, 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Γ. 
ΚΕΦ.Υ,, 

χήρεις καὶ μοχλοὶ χαλκοὶ, εἷς. ᾿Αχιναδχὰδ υἱὸς Σαῦδδὼ Μααναΐμ. ᾿Αχιμαὰς ἐν Νεφϑαλὶμ, 14. 1ς. 

“χαὶ ὃ ὅτος ἔλαξε τὴν Βασεμμᾶν ϑυγατέρα Σαλωμῶν εἰς γυναῖχα, εἰς. Βαανᾶ υἱὸς Χϑεσὶ ἐν ᾿Ασὴρ τ6. 

χαὶ ἐν Βααλὼν, εἷς. Σεμεὶ υἱὸς λα ἐν τῷ Βενιαμίν. Γαβερ υἱὸς ᾿Αδαΐ ἐν τῇ γῆ Γαδ Σηὼν 18, 19. 

-. Η 
πῆμα. 

βασιλέως τῇ ̓ Εσεξὼν χαὶ Ἂγ βασιλέως τῇ Βασᾶν, χαὶ γασὲφ εἷς ἐν γῆ 1όδα. 

[Ἰόδα χαὶ Ἰσραὴλ πολλοὶ ὡς ἡ ἄμμος ἣ ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης εἷς πτλῆϑος, 20. 

Καὶ Σαλωμὼν ἥν ἐξεσιάζων ἐν “«σάσιν τοῖς βασι- 4ι, 
Φεασδὲδ ἐν Ισσάχαρ. 

Ν Ν 3 ΄ 

ἔσϑοντες, χαὶ “ΐνοντες, καὶ εὐφραινόμενοι. 

λαὰδ] Γαλααϑ 11, τ44.. 244. τὰ Γαλααδειτε εἷς 82, 93. τε Γαλα- 

αδιτου εἷς το. Γ ααλααδ 242. Γαλαδαθ 247. τῷ Γαλααδϊῖτου, 

τότ ἧσαν τυῦόλεις Ἅμει υἱξ Μανασαὴ ἐν ̓  Γαλαάδ' Οοπιρὶ. τότῳ] 
“ τουτου 93: ων τω 

Ἰαὴρ ((αρειρ. 11.) υἱξ Μανασση, ἐν παλαὰδ, Αἴεχ.. 

υἱὰ Μανασὲ ἐν Γαλαὰδ τότε Ατπι. σ, αἷἴπφις. ΑἸτῃ. Εά. ΡΓα πηι. 

τότῳ Αὐιῶϑοῦ Ἰαεὶρ υἱξ Μανασῇ ἐν Γαλαάδ ς ζοἀά. ϑεγρίϊ. σχοι- 

νισμα Ἰργὰδ] ὁ μισϑὸς ἐργὼὰδ Απη. 1. Αγαι. Ἐά. ἔργα] Ἐρετα- 

φατ υιος Φαρονὲν (Π.) Ισσαχαρ 121. Βαλωθ τς8. -Ἐ υἱωσαφὰτ 

(ας) νιος Φαρρε εν Ἰσαχαῶρ 236. Βαλωθ Ἰηωσαφατ υἱος Φαρρε ἐνι- 

σαχίρ ((ς) 242. -Ἐ Ιωσαφατ υἱιος Φαρα καὶ εν ἰσαχαρ 347. Ἔ Ἰω- 

σαφὰτ υἱὸς Φαρεὲ Ἐ ἐν ᾿Ισαχάρ. Οὐοτυρὶ. -ἐ- Ἰωσαφὰτ υἱὸς Φαρουὶν ἐ ἐν 

Ἰσσαχάρ ΑΙὰ. - Ἰωσαπὰτ υἱὸς Μαρεὲ ἐ ἐν Ἰσαχάρ Αἴτη. 1. Ατη, 

Ἐὰ. - Ἰωσαπὰϑ υἱὸς Παρεὲ ἐν Ἰσαχάρ Θεοῖς. εἷς] α 44, (2, 
ςς) 64, 71, 74) 02, τού, 107, 119) 120, 121») 134) 144) 1ς8,.236, 242, 

243) 244, 246. (οπῃρ!. Αἰά. Αἰεκ. Ασπγ. :. δυῃ). Ἑά. 

ΧΝΠΠ. Σεμεὲὶ] Σαμαα τ9, 93, ιοΒβ. Σαμα 82. Σεμι τς8. 

δαμ 11. ἐν Ῥεγαμαν 19. Εργαθη ςξ, 121. εν Γαξη τό, 246. ἐρ- Σέμεει 144,236, 242. ΑἸεχ. Σεμεὶν Θεοτρ. Σεμεὸν δὲ δῖαν. Οἴτορ. 

γαῦι 71. ἐν ραγαξαν 82, τοϑ. εν ραγαθα 93. ᾿Αργὼξ Οὐοπιρ. υἱὸς Ἠλὰ] -Ἐ εἷς το. Ἠλὰ] Ἡλά (Πς) 82. Σηλα 93: ἐν τῷ 

ἐργὼγ Θεοῖς. ἐν ἐργὰξ 8ϊαν. Οἶτορ. ἐν τῇ Βασαν] Ρτγαεπηϊτ. ἡ Βενιαμίν] ἐν γη Βενεᾶμεν 10. εἷς ἐν τῇ Βενιαμειν 82. εἷς ἐν γη Βένι- 
44, 64, 74. 1ο7, 119, 120, 123») 134) 1445 1 48, 216, 242, 241) 247. αμιν 93,9 το. ὃς ἐκ Βενιαμίν 8ϊδν. Οἴτορ. Βενιαμίν) Βενιαμειν 

ΑΙ. (αι. Νῖς. ἐν γ᾽ Σ Σωσαν ςό. Ῥυαιλ, ὁ τοό. εν γῆ Σασαν 246. 

ἢ τν τῇ Βασὰν ΑΙά. ἣ ἐν τῇ ἢ Βασὰν Αἰεχ. ὃς ἐν τῇ Βασὰν Ατηι. Εή. 

ὃ ἦν ἐν τῇ Βασὰὼ ϑ8αν. Οἴἶορ. ἑξήκου]α πόλεις επῖα πολεις 247. 
πόλεις} πολλεῖις 144. ὥολις 242. τειχήρεις} Ρτγδοτηϊτε. καὶ 82, 

93; ιοδ, 123. Οοπηρ!. τηχειρεις τοῦ. τηχῆρις ((.) 24ς. ὑπὸ χερ- 
σὶν αὐτὰ 8ϊαν. Οἴἶτος. καὶ μοχλοὶ] α καὶ Ατηι. τ. Απῃ, Εαά. 
χαλκοῖ) χαλχεοι 93. 108. χαλκόν (ἢς) 24ς. Ἔ ἦσαν αὐτοῖς ϑ8ϊΑν. 

Οἴἶτος. εἷς] αὶ 19, 44. 52) 74, 82, 92, 93, τού, 120, 134 144) 
᾿ 436, 242, 243;) 2445γ24ς, 247. (οπιρί. Αἰεχ. Αγηγ. σ. ἄπ. Ἐἀά. 8]αν. 

Οἴτοξ. ςοπ)πηρὶς οὐπὶ Αχιναδαθ 'π οοπ). ἴε4. 1 ς8. 
ΧΙΝΡ. ᾿Αχιναδὰθ] Αχεινααδ 11. Αἰναδαδ 111, 247. Ἐχινα- 

δαξ το. Αἰναδαμι 445) 74» 92, τού, 120, 134) 1445 236, 442. (αἴ. 
Νῖς. Αχινααῦ 243. Αχιναδαδ 5345: ᾿Αχιναδὰδ δὲ 5ϊαν. Οἴἶτοσ. 

121. ΑΙεχ. Βενιαμῆν 1 ς8. 
ΧΙΧ. εεῖϊ ςοπι. ἰπίερτ. ῥργϑῖεγ νοῦ. ἴσδα. ζῶ. Γαξὲρ] α το, 

82,93, τιοϑ. Γαμεδγ4. Γαξὲρ υἱὸς ᾿Αϑα:] Κολθανα, Γαξὲρ υἱὸς 
Γὰδ 8ϊαν. Οἴτορ. νἱὸς} α24ς. ᾿Αδαὶ] Σαδδαι 19, 82, τοϑ. 
Ιδαϊ ςό, 246. Ασαὶ γᾳ. Αϑαὶ 1ς8, 242. Αδαὰ 24ς. Αδαε 247. 
Οὐρὶ Οοπῖρι. ἐν τῇ γῃ] λ γῆ 56, 74νγ 92) τού, το7, το, 120, 121, 
134) 1447) 148, 236, 242, 243. 244) 24ςγ). 246. (δῖ. Νίς. εν γῆ 71. 

Οοαιρ. Γαδ) Γαλααδ ΧΙ, 445) ςς, ς6, 64, 92, τού, 1το7» 110, 
1209 121, 123») 134) 1445) 236, 243, 244) 24ς, 246, 247. Οοπιρὶ. ΑΙ, 

ΑΙεχ. (δὲ. Νίςο. πῇ. σ. πῃ. Ἑἀά. δῖαν. Οὔτορ. Γαλὰϑ Θεοῖς. 

᾿Ιωσαφᾶτ υἷδε ι γ. 

Σηὼν] τῇ Σηων 11, 1Π|, 247. γῆ Σπὼν ΧΙ, 44, 64, 74ν 92, τοῦν 119, 
120, 121» 123, 134) 1449 236, 242. (οπιρὶ. ΑἸεχ. (αἵ. Νὶο. ῥγα- 

της. ἐν τῇ Ὑη 19, 93ν 108. ΑτπΊ. 1. Ασττῃ. Εά, εοῦρ. γη Σιὼν ςς, 
υἱὸς Σαδδὼ Μααναΐμ] νιος Αχιαδ εἷς εἰς Ἑρμαχιλαμ, 19, 1οΒ. υἱος Αὅ- γι1, τού, 24ς. Ργατηϊτ, γῆς τό, 246. ἐν τῇ γῃ Σιων 82. τη Σιων 
δωμααναῖμ 74» τοό. υἱος Αχια εἷς εν Μαχειλαμ 82. νιος Σαυδω 1:8. γήσπων (0) 243, 244. γῆ “Σεὼν ΟοπΊρὶ. ἐν τῇ γῇ Σιὸν δίαν. 
εχ Μαανάεις 243. υἱος Σαῦδω ἐκ Μααναεις 244. Σαδϑδὼ] Σα- Οἶτορ. βασιλέως τῷ Ἐσεξὼν] και βασιλεως Ἐσσεξων 82. τῇ βα- 
δωκ 11. Αδδω ΧΙ, ςς, 64, 922 τ19, 1.8, 236, 24ς. ΟΟγρ]. ΑἸεκ. σιλέως τῶν ̓ Αμοῤῥαίων Οοτορὶ. βασιλέως Ἔσεξὼν, τὸ ᾿Αμοῤῥαίου ο΄“ 
Ατηι. Ἐά4. Σαδὼ γι. 8ϊαν. Οἶτορ. ᾿Αδὼ Ατγη;. 1. Σαδᾶὲὼ Μαα- ΑἸεχ. τῶν ̓ Δμοῤῥαίων Ατὴ. :. πη. ΕἘά. τῇ ᾿Ἐσεξδὼν] του Αμορ- 

ναΐμ] Αχελμααναιειον 11. Αὐδωμανααιμ 44. Αϑωμα Αναειμ ς6. 
Αχιαξ εἷς εν Μαχιλαμ 93. Αδδωμααναιμᾳ 120, 134. ᾿Αδδωμααναμ, 
(αι. Νίςο. μΜααναΐμ) Μαανεεῖίμ. 64. Μαναειμ γι, τις8. Μαα- 

νάειμ 121, 345. ΑΙ4. Μααναιξ 226. ἐν Μαενέμ Ατπι. 1. ἐν Μα- 
ναέμ Ατπι. Ἐά. ἐν Μανιαξ Θεοῦ. ἐν Ναναΐμ 8[αν. Οἴτος: 

ΧΡ. ᾿Αχιμαδε] Αχειμαας ις8. Αχινᾶας 243,244. ᾿Αχιμὰς 

Αγ. Εά4. Οεογρ. δῖαν. Οἴἶτορ. ἐν Νεφϑαλὶμ) ἐνεφϑαλίμ' (Π0) 
242. ἐνηεφϑαλὶμ 24ς. ἐν Νεπϑθαλὲμ ΟΘεοῦρ. ἐν Νεϑαλὶμ δ5αν. ναδὶδ Ατπι. :. ναξὶπ Απῃ. ἕἘά. νασὲφ] νασεδ ΧΙ, γ4, 92, τοῦ, 
Οἷἶτος. Νεφϑαλὶμ)] Νεφϑαλες 11. ΑΙεχ. Νεφθαλι ΧΙ, 119, 243, 121, 243. νῶσειδ ςς. γασηφ τό, 246. ϑῖδν. Μοΐᾳ. νάσειμι 1109. 
444. Οὐρὶ. Νεφϑαλει εἷς το, 82,93, το8.. Νεφϑαλειμ 44, 64) νασηδ ις8. ΑΙά. Βασηδ 4226. τασεξ 244ς. Νασὶξ Οοπιρὶ. Να- 
(1:20. εἴ νἰάειυγ.) ΑΙά. Ναιφϑαλημ ις8. καὶ ἔτος ἔλαξε] , καὶ 

Ἀπ. 1. Αγ. Ἐά. Βασεμμὰϑ)] Μασεμαϑ 1Π|, 44, 92, τού, 120, 
134) 236. (αι. Νίς. Αγπι. ΕἘά, Μασεφατ ς6ό.Ἡ. Βασσεμαϑ' 64) 110. 
Βασεμαϑ᾽ 74. 930 144) 1ς8, 242. ΑΙεχ, 81«ν. Μασσεμμαϑ' 24ς. 
Μασεμαὰϑ ΑἸΙά. Μασεπὰϑ' Απη. τ. Βασεμῶὰπ Οεοῖρ. Σαλω- 
μῶν] Σαλὼμ 2432. Σαλωμὼν ὅτε. δὰ ἔπ. οοπ|.] ΣολομωνἾος το, 82. 
εἰς γυναῖκα] κα Ἴ1, 93, τοϑ. -Ἐ ἑαυτῷ ϑίαν. Οὗἶτοξ. εἷς} α ΧΙ, 

44. 52, 55) 64, 71) 74, 92) 93. τοῦ, 110, 120, 121) 134 144, 158, 
,16, 242, 243) 24ς. Οοπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. Ασπι. 1. ἄπ, Εά. ϑῖαν. 

Ὀῆτορς. 

ΧΥΙ. Βαανά) Βανιᾶς 19. Βαναιας 445 745 82, 92, 93) τού, 107», 
120, 123») 134) 144. 236, 242. (1. Νίο. Βανεᾶς ζ2, 1το8. Οομπιρὶ. 

Βαναα 24ς. Βανας 247. Βαανᾶς Αἰεχ. Ατπι. τ. Αγαγ. Εὰ, Βανῖν ΑἸεχ, Οδῖ. Νίς. ἐν Ἰσσάχαρ] λα 44. -Ἐ εἷς 82, 93, τοϑ. ᾿ 

ϑῖαν. Οἷτορ. Χασὶ] Χεσει 11, 19, 82, 93) 1ο8. ΑΙεχ. Χασιξ ΧΧ. 20, 2:1.} ΟἹ. 3 Άερ. ", 46. Ῥεπάεγαπτιν μος ἀτιο σοπηπιδία ᾿ς 
δῖαν. Οἴτορ. ἐν ̓ Ασὴρ] εν ἀσιρ καὶ ἐν Ασηρ 74. ἐν Ασειρ 18, ἐν ἷπ Μεγ, δῖαν. Ἑά. ᾿Οἴτορ. Αὐΐιπι ὶ η΄ νεῖ. Ατπιεη. θοῦ. ϑδίαν. 

Ασυρ 242. ἔν ᾿Ασὶρ Θεοτρ. ἕν ̓ Ασὴρ--υἱὸς ᾿Αδαὶ νετ. 1. .] ἐν τῇ, Ἑά. Μοίᾳ. εἰ ἴῃ Νυΐϊραα. Ἰὅδα] Ἰέδϑας Οοηηρὶ. πολλοὶ] -“ σφό- 
Μαάλα Εἰσὼ υἱὸς Ἠλὰ ἐν τῷ Βαινιαμεὶν. υἱὸς ᾿Αδαεὶ 1]. ἐν ᾿Ασὴρ ὅρα ΟὐἴηρΙ. ὡς ἡ ἄμμος] ὡσει ἀμμος 24). ἣ ἐπὶ τῆς ϑαλάσ- 

ἃς. δὰ Άη. οοπ|.} ΧΙ, 24ς. εν τὴ Γαλααὸ εἶ εἰς 19, 82. 93: 118. “ἐν σης] τῆς 247). κα ἢ Οοπιρ. ἔσθοντες] ἐσϑιοντες 247. Οοπιρί, 
Ασηρ εν Βααλωϑ Ιωσαφατ υἱος Φαρρεὲν (ῃς) Ισαχαρ ςό. ὃς ἐν ̓ Ασὴρ 

καὶ ἐν Βαλόϑ᾽ δῖαν. Οἷἶτορ. Βααλὼῶϑ] Μααλωτ 11. Βαλλωϑ. Ιω- 
σαφατ νιος ὥαρρον ἐν Ισσαχαρ ςς. -Ἐ Ιωσαφατ υἱιος ὥαρρον εν Ισσα- 

χαρ 64.592. (ι. Νίο. -Ἐ εδάεῃ), πἰᾶ ἰσαχαρ, 74γ) 120, 134, 144, 
243, 2447246. -Ἐ ἸΙωσαφαδ νιος Φαρξε εἰς Ισαχαρ γι. Μααλωϑ. 
ἰωσαφατ Φαρρε ἐν Ισαχαρ τού. ἔς, πιῇ Βααλωθ, 107. -Ἐ Ιωσα- 

. Οἰΐγορ. 

βαιου 44, 74.) τού, 107, 120) 1239 134) 144. 236. Οἵ. Νίο. τε Αμωρ- 

ραια 92. λα τϑ 93. ἐν Ἐσεξων τοϑ8. υἱξ Εσεδων 121. τὰ Εσεβ 424ζ. 
τε Δμωραιε 247. Ἐσεὼν Οεογρ. Βεσαδ δίαν. Οἷἶτοσ. τῷ Ἐσε- 

δὼν καὶ Ἂγ βασιλίως) α ΧΙ, 242. καὶ Ἂγ βασιλέως] , 144. 
καὶ Ὧγ βασιλεὺς 24ς. καὶ ὧν (ἢς) βασιλέως 246. τῷ Βασαν] Βα- 
σὰν, εἷς 82,93» τοϑ8. τε Βασα τοῦ. κα τῇ 1079 144, 246, 247. Οομρρὶ. 
τῆς Βασσὰν 1.8. καὶ νασὶφ] Νασειμ 84. νασειδ 93. νασιδ τοβ. 

σὶφ Αἰεχ. Νασὲκ Οαῖ. Νὶς. νασὶπ Οφοτς. νασὴφ ἄρχων δίδν. 
νασὶφ εἷς] νασσεξις 44. νασίξδης 71. νασσὲ βὶς (Β0) 

107. νασεᾷ. ἴς 120, 134), 144, 242. νασηδεις 247. εἷς] ἴς 74) 
92, 230, 243, 244. κα τού. Ατη). 1. Ατηι. Εἀ. ϑδϊδν. Οἰἶξγογ. μδθεῖ 'π 

οἰλιδᾶ. τΐπογε ΑἸεχ. εἷς ἐν γῇ 1ὅδα} ἐν τῇ γὙὴ ἴδδὰ εἷς 82, 93» 

1ο8, (πρὶ. εἰς γὴν Ιεδὰ 24ς. 1όδὰ] σοπ)υπρὶς οὑπὶ Ισραηλ ἱπ 
οΟΠ,. 20. 247. ΔΙοχ. 

ΧΙ]. εεῖξ σοπι. ἱηΐορτ. ΧΙ, ςς, τό, 64; 71, 74. 92, τού, 107, 
120, 1215) 134, 1445) 1ς8, 236, 242, 243, 2445 246, 247. Οοπρὶ. ΑΙά, 

(αι. Νὶς. Ασπι. σ. πη, Εά. Θεοῦ. (( , γετ. τό. ἰῃ νοο. Βααλωϑ.) 
1τλάπι μοίξ οοπι. τό. ἰηζετς 153. Αἰεχ ὀ υἱὸς Φεασὰδ] Φαρρον 44. 
Φεασὰδ) Φαρε ς-2. Βαρφαεχ, 82.. Φαρσαιχ, 93. 1το8. Φαρρε ττ0. 

καὶ εὐφραινόμενοι] ευφρενομενοῖ 247. ᾿ καὶ χαίροντες (οπιρί. 
. ΧΧῚ, Καὶ Σαλωμὼν---ὅρία Αἰγύπῆ]ου] . .. « ε' ἐγα! εἰογιίπαπε ἐπ οπι- 

πἰόμς γερίδι: α βωνπίης ὐγμες σα ἐενγαηι Ῥλι βλιπι, οἱ με. “αἱ ἥκει 

“Ἔρξ»ρι!. Αυρ. ἐξεσιάζων] ἄ ἄρχων Οοπιρί. τοᾶσιν τοῖς βασι- 
λείοις] πάσαις ταῖς βασιλείαις Οοπρ. ἀπὸ τὰ ποταμϑ] α τε 

Οὐπιρὶ. ἕως ὁρίᾳ} εως ορειον 247. ἕως ὁρίων (οπιρί. Αἰγύπ]ε) 



ΒΑΣΙΛΕΊΩΝ ΤΠ. 'ΚΕΦ. ΙΝ. 
λείοις, ἀπὸ τῇ τποτᾶμδ γῆς ἀλλοφύλων, χαὶ ἕως ὁρίου Αἰγύπ]ε" προσεγγίζοντες δῶρα, καὶ δα-. 27. λεύοντες τῷ Σαλωμὼν πάσας ἡμέρας ζωῆς αὐτϑ.] Καὶ ἐχορήγαν οἱ χαϑεςάμενοι οὕτως τῷ βα- σιλεῖ Σαλωμών" χαὶ πάντα τὰ διαγγέλματα ἐπὶ τὴν τράπεζαν τῇ βασιλέως ἕχαςος μῆνα αὐτξ, 28. οὐ πταραλλάσσεσι λόγον. Καὶ τὰς χριϑᾶς χαὶ τὸ ἄχυρον τοῖς ἵπποις χαὶ "τοῖς ἄρμωσιν ἦρον εἰς Ν 22. τὸν τόπον ὃ ἂν ἣ ὁ βασιλεὺς, ἕχαςος χατὰ τὴν σύνταξιν αὐτῇ. Καὶ ταῦτα τὰ δέοντα τῷ Σα- ᾿ Ἴ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ, τριάχοντα χόροι σεμιδάλεως. χαὶ ἑξήχοντα χόροι ἀλεύρου χεχοπανισμένου, ν" ,'ν ἀμ 23. Καὶ δέχα μόσχοι ἐχλεχτοὶ, χαὶ εἴχοσι βόες νομάδες, χαὶ ἑκατὸν πρόξα]α, ἐχτὸς ἐλάφων χαὶ δορ- 24. χάδων ἐκλεκτῶν σιτευτά, Ὅτι ἣν ἄρχων πέραν τῦ ποταμδ, χαὶ ἣν αὐτῷ εἰρήνη ἐχ ππάνγτων τῶν 25. μερῶν χυχλόϑεν. [Καὶ χατῴχει ᾿Ιόδας χαὶ Ἰσραὴλ πεποιϑότες, ἕχαςος ὑπὸ τὴν ἄμπελον αὑτῷ, χαὶ ὑπὸ τὴν συχῆν αὑτῷ, ἐσδέοντες καὶ πσΐνονξες, ἀπὸ Δὰν χαὶ ἕως Βηρσαξεὲ, πάσας τὰς ἡμέ- ....... 

Φ 

26. ρᾷς Σαλωμών. Καὶ ἣν τῷ Σαλωμὼν τεσσαράχοντα χιλιάδες τοχἄδες ἵππων εἰς ἄρματα, χαὶ δώ- ᾿ς .“" 29. δεκα χιλιάδες ἱππέων.] Καὶ ἔδωχε Κύριος φρόνησιν τῷ Σαλωμὼν χαὶ σοφίαν πολλὴν σφόδρα ἢ 
ΝνΝ 

΄ 

΄ 
Ὰ 

80. χἂϊ χύμα χαρδίας, ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὴν ϑάλασσαν. Καὶ ἐπληϑύνθη Σαλωμὼν σφόδρα ὑπὲρ 
7 ΄ 

᾿ ᾽’ 
9. “4 

τ 

31. τὴν φρόνησιν πτάντων ἀρχαΐων ἀνθρώπων, χαὶ ὑπὲρ πάντας φρονίμες Αἰγύπ]ε. Καὶ ἐσοφίσατο  ς,͵. - ὑπὲρ πάντας τὸς ἀγϑρώπερ' ᾿χκαὶ ἐσοφίσατο Ι ὑπὲρ Γαιϑὰν τὸν Ζαρίτην, χαὶ τὸν Αἰγᾶν, χαὶ τὸν 
Ρτρετηῖττ. γῆς 247. προσεγγίζοντες δῶρα] χαὶ ἦσαν προσφέροντες ΧΧΝ. :ς, 26. Οὗ 3 Βερ. ἢὶ. νεγ. 46. Ἰθείμπε δος φοπηχηδία ἱπ 
αὐτῷ δῶρα ΟΟομΡΡΙ. καὶ δαλεύοντες] καὶ ἐδόλευον ΟοπΡρὶ. -΄«-.οε Μοεῖ Οεόγς. εἰ δίαν. Εἀ. Οἴἶτορ. Δαίμητ ἰπ Μεγ, Αστηθη. 81ν. ἙἘά. 
σας ἡμέρας] πάσας τὰς ἡμέρας Οομιρι. - ζωῆς] τῆς δωὴς Οοπρ!. Μοίᾳ εἰ ιϊρ. ὑπὸ τὴν ἄμπελον εἰς τὴν ἄμπελον Οομρ. τὴν 

ΧΧΝΊΙ. ἐχορήγεν] ἐχωβῆγεν 247. ᾿ οἱ καϑεγάμενοι] οἱ 'καϑι- συκῆν] τὴν σκηνην 247. ἐσθίοντες καὶ τοίνοντες] λα Οοπρθὶ. 
γάμενοι 242, 247). οἱ κατεγαμενοι χ4ς. οἱ ἐπιςάται δίαν. ὅτως] ΧΧΨΥΝῚΙ. Καὶ ἦν] καὶ ἦσαν 55, 247. Οομηνρὶ. τοχάϑες ἵππων] ἤν ἐν χοθος 
5τοι 10, 82, 93» 1τοϑ. ΟοΙΩρι. τῷ βασιλεῖ] , βασιλει 24). τοῦ τοκαδὲς ιὥποι ςς. (οιμρὶ. 

πε δ 
βασιλέως ϑἷαν. καὶ πάντα τὸ διαγγέλμαϊα] καΐα παντα τα ὃι- ΧΧΙΧ. Καὶ ἔδωχε] καὶ ἐδὼ (φἀἀϊε. κε τη. τες.) 242. φρόνησιν] 
ἡγίελμενα 82, 93. 108. (οπΊΡΙ. ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. καὶ πάντα τὲ δέοντα ᾿ς 19. ΡΓαΠΊϊς, σοφίαν 44. σοφιᾶν κῶϊι φρονησιν 92, 120, 121, 123, 

Τὸν 8[αν, Οἶτορ, ἐπὶ τὴν τράπεζαν] τῆς τραπέζης Αττη. Ἐά. ἔδωκαν ἢ 34ν 144,148,.236,242,243,244. ΑἸ4, σα, Νίς, ΒαΗΙ. Μ, 'ϊ. 98. ἢς, 
εἰς τράπεζαν 81Αν. Οὐἶτορ. τῇ βασιλέως] Σαλομὼν 242. - καὶ ηἰϊῆ σωφιαν, 24ς. σοφίαν ΑἸοεχ. - καὶ σοφίαν ϑῖαν. φρόνησιν-- 1.1; 
πᾶσι τοῖς προσελθῶσι πρὸς τράπεφαν αὐτῷ 8ῖαν. Οὔἶγορ. ἕκαςος τοολλὴν σφόδρα] σοφιαν και φρονῆσιν τῷ Σαλωμων πολλὴ (ῃς) σφοδρα 
ὅς. δὰ ἔῃ. φοπ.}] α τό, 242. ἕχαρος μῆνα] ἕκαφὸν μηνα 24:ς. ΧῚ. σοφιὰαν πολλὴν σφοδρα καὶ φρονησιν τω Σαλώμων ςς. σοφιαν 
ἕχαςος μῆνα αὐτῷ} ἕκαςον μῆνα Αττη. Ἑά, ἕκαςος ἐν μῆνι αὐτῷ δῖδν. καὶ Φρονησιν ποόλλην τῷ Σολομὼν σφοδρα γι. σοφιαν καὶ φΦρονησιν τω 
Μοίᾳ.υ μῆνα αὐτῷ] ΡΥδτηΪτε, τὸν 93, 108. Οοπρ. οὐ τπαραλ- Σολομὼν τολυν σφοδρα τοῦ. τῷ Σαλωμὼν σοφιᾶν και φρονησιν τολ- 
λάσσασι] καὶ παρηλασσον 82, 93) τοϑ, (οπηρ!. καἰ παραλασσεσι 124. λῆν σφοδρα 247. τῷ Σαλωμὼν) τῷ Σωλομοόντι (Πς) 19. τῷ Σολο- 
καὶ οὐ παρήλλαξαν Αττη. Εά. οὐ τπαραλλάσσοντες δῖαν. μῶν Οἴρεη. ἰ. 477. καὶ σοφίαν] α Βῖς 44, 92, 12ο, τ ἴ, 123, 134, 

ΧΧΝΙΠ. Καὶ τὰς κριϑῶς] ὅτω καὶ τᾶς κριϑὲς Αστη. Ἐά, δόν.- 144, τς8, 236, 242, 243, 344,.24ς. ΑἸά, (δι, Νῖς. ΒΑΠΙ. Μ. Ἰος. εἶϊ. οἱ 
τες τὰς κριϑὰς ϑίαν. Οὔἶτορ. Καὶ τὰς κριϑα;ς--ᾧ βασιλεὺς] , οεἰιπὶ σοφίαν τοολλὴν] σοφίαν πολὴν (Π0) 19. φρόνησιν πολλὴν ΑἸοχ. Ρ 
ἰηϊογηγεά. τό, καὶ τὸ ὥχυρον--- ἅρμασιν] τοῖς ἵπποις καὶ τὸ ἄχυρον «ολλὴν] πολλὺν 242. χύμα] χεῖμα (ἢ) 6. εὔιοπον 8γυ. γ΄ -ααἹ τοῖς ἡμιόνοις 5ἷαν. Οἷἶτος. τὸ ἄχυρον] τον αχυρον 11], - τὰ δι. Βαν.Ηοῦτ. ὡς ἡ ἄμμος] ὡσει αμμος 44) 93, 114. “σαρὰ τὴν αγίελμαῖα 2.2.2. ἦρον] ἐφερον 82, 93, τοϑ. Οὐοτηρὶ. Αση). Εά. ϑαλασσαν) παρὼ τὸ χεῖλος τῆς ϑαλάσσης Ἐρίρβδη. ἱ. 713. παρὰ 
ραν τού. ἦγον ΑΙεκ. καὶ παρασκεύας ἦρον δῖαν. Οἴτορ. ἦρον τὴν ὄχϑην τῆς ϑαλάσσης Ατηνο τ. Αστῃ. Βα. εἰς τὸν τόπον] εἰς τὸν τόπον ἤρον 24ς. ἃ ἄν] σπου αν ΧΙ. οὗ ἰὰν ΧΧΧ, Καὶ ἐπληϑύνϑη) -Ἡ σοφια ΧΙ, τό, τού, 120, τι, 134, 

Δ 44574γ τοῦ, 1345) 144, 242. Οδῖ, Νίς, ὅ ἂν ἢ] οὐ ἣν τδτ. Ατ. 144, 236, 242, 243, 244. 24ς. ΑΙά4. (τ. Νίο. Ασπιὶ χ, Ἀπ. Εὰ. 
Ἔ ᾿ ̓  Ἐὰ. 8ἰαν. Μοίᾳ. ἐπορεύετο 8ίαν. Οὐἶτορ. ἢ ὁ βασιλεὺς] ἣν ὁβα- -Ἡ αὶ σοφια 44, 92, τοϑ, τς8, 247. ΑΙοχ. ΒΑ]. Μ. 1. εἶξ. δῖαν. Μοίᾳ. 

σιλεὺς 82, 93» 141. ὁ βασιλεὺς ἣ (Π.) 242. ἕκαρος] ἑἐκαςον 24ζ. τ ἐν σοφίᾳ 446. καὶ ἐπλατύνϑη καὶ σοφία αν. Οὔἶτορ. ἐπληϑύ,- . καὶ ἕκαςοι Οεοτρ. ῥγεπιῖτει, καὶ 8ίαν. Οὗἶτορ. σύνταξιν] ταξιν 9η Σαλωμὼν] ἐπληϑύνϑη σοφία ἐν Σαλομὼν Οτγρεη. 1. εἶς, (Οἔ, Οἡ- 236, 242. (4ι. Νίς. Αγπ). ἙἘά. αὐτῷ] αὐτῶν Οεογρ. δέῃ. ἰἰϊν 51, 36. ἷν. 483.) Σαλωμὼν] σοφια Σαλομὼν ζῶ, γ4, 121. ΧΧΙΙ. Ἰϑεϊηηΐ σοηι. 22, 23, 24. ἱπίερτ. ΧΙ, το, ςς, 64, γ1, 74, 92, 5. Σολομωος τοΒ. καρδια Σαλομων 19. Σαλῶμῶν σφόδρα] τοῦ, 110, 120, 121) 123, 134) 144, 1ς8, 436, 242, 243» 244)34ς. ἡ σοφια Σολομωῖος 19.) 82, 93. (ΟπῈρΡ]. ἡ σοφια Σολομὼν γι. - καὶ ΑΙά. (ας. Νίς. Θεουρ. ϑίαν. Οἰἶτος. (ΟΕ φδρ. {ϊ]. νεγ. 46) ταῦτα χυμαὰ καρδιας αὐτὰ δάς. ὑπὲρ τὴν φρόνησιν παντων) ὑπὲρ τῆς παν- τῶ δέοντα) τῶτο ἄριςον (οπιρ]. ΟΕ, Οήξεηῃ. ἷν. 4Ζο6. τῷ Σαλωμών] των των 56,446. ὠρχαίων ἀνθρώπων) Τι. γι, 247. Οήρεη. 1. οἷτ, τοῦ Σολομῶνος 19. τοὺ Σολομῶντος 82, τοϑ, ΣολομωνῆἼἧος 93. κα τω ἀρχοντὼν ἀνϑρωπὼν 226.5Ἡ. καὶ ὑπὲρ ττάντας] α καὶ τό. φρονί- 246, 247. τῷ Σαλωμών---τριάκοντα] τῶ Σολομῶντι ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ, ΜΗ] φρονημους φᾷς. σοφὰς ὙΓΒοοάοτει, Ἰὰ Ὅδε, Νίς, Αἰγύπου] τριάκοντα ΟΟπιρΪ. ἤς, ςιχηι Σαλωμὼν ῥγὸ τῶ Σολομῶντι, ΑἸεχ, ἐξ. Αἰψυπῆίες 514ν. ἣν ἥκοντα κόροι] τεσσαρώκονα κόροι Αττη. τ. Ατηι. ἘΔ. κεχοπανισ- ΧΧΧΙ. Καὶ ἐσοφίσατο τ---ἀνθρώπες] ,, ουπὶ ἰῃριοιτήεά. ςό, 92, μένε] α Οὐπμρὶ. Ὁ 
᾿ς 944,)24ς. τὲς ἀνϑρώπες], τες ΧΙ, 44, 64, 7γ4, τού, τοβ, 120, τ2τ, ΧΧΠΙ. Καὶ δέκα] , καὶ 247. (Θοπρί. Αἰεχ. δῖαν. Μοΐᾳ. βόςς τ:23, 134, 144, 36, 242, 247. ΟΟΙΏΡΙ. ΑΙά. Οασ, Νὶς, Οτίρεη. 1. εἰζ, 

νομαβες} ῥουε: ραϊταὶ ϑγτ. Βατ- Ηεδτ. δορκάϑων} -- καὶ σρνιϑων 1, καὶ ἐσοφίσατο 25} Α ἐσοφισατο 4... Γ αιϑὰν) Εϑαμ το, τοϑ. Γεῖ- 56. δορκάδων ἐκλεκτῶν σιτευτά] δορκαδων ὀρνιϑων εχλεκτῶν χαὶ νο- αν (ςοττ. ἴῃ τηᾶγρ. Γαϊϑαν.) 55. Αἰϑαμ 82, 93, 158. (οπΊΡ]. ΤΉΘο- ἢ οἷς. οἵδ 
μαδὼν το. ἤο, πἰῇῆ και ορνιϑων, 82, 93, τοϑ. (δηιρί. δορκαδων, και ἀἄρτεῖ, Α,. 17. ἴη. 2 ερ. Γαὶ ϑὲν (ἢς) 120. Γέϑαμ . Τίϑαν 444. .΄ ὩΣ ὀρνιων, ἐκλεκτὰ εἐχλεχΐων σιτευτα 247. ΑΙεχ. ἐκλεκτῶν] ἐκλεχτα Οἥρεηῃ. 1. οἷτ, Αττω, 1. Ασγῃχ. Εά. 8ἴαν. , Ζαρίτην] Ἐξαριτὴν ΧΙ. ς6. 

νος τῇ Οἥήρεη. ]. οἷ, Βαριηλιτὴν το, 1οϑ. Ἰεσραηλιτην 44. Ιεζραηλιτὴν ΧΧΙΨ. υέραν] ρταιτλῖτι. ἐν παντι 19. ΟὐμΏΡ]. ΑἸεχ, ρσαπιτ, ξΩ, 745) 92) 120, (134. υἱ νἱἀοίυτ,) 144, 236. (((. Νῖς. Ἐσδραιτην ἐν παν, Ἰσραὴλ 93. τοῦ ποταμοῦ] - ἀπο Θαψασα εως Γαζης (οιτ. ἰπ τηλγρ. Ξαραιτην) ςς. Ζαραϊτην 56, 64, 246. Ἰσραηλιτην, ἢ “Ο} 
ἐν σασι βασιλευσι ττερὰν του Ιορδανου 247. -ξ ἀπὸ Θάψα ἕως Γάζα 71, 82, 242, 243) 244. δῖαν. Οἶτορ. Ἰηλείτην (Πς) 93." Γεῥραλιτὴν ν ἐν πιώσαις ταῖς βασιλείαις ταῖς πέραν τῷ ποταμῷ Οοηρ!. - ἀπὸ τοῦ, Ἐξραϊτην᾽ τιρ. (οπιρὶ. ᾿ Ἐσραηλιτὴν 121. Ιζραηλιτὴν 123, Θάψα καὶ ἕως Γ ἄξης ἐν σᾶσιν βασιλεῦσιν πέραν τ ποταμξ (ουπὶ ἄάς. Ἐζραηλιτην τὸν Ζαραΐϊτην τς8.' Ἱεξραηλίτης ([ς) 247. 1σ- Γαζῆς ἴπ οδιαγαές. πιΐίποτβ) Αἰεκ. καὶ ἦν αὐτῷ εἰρήνη] και εἰρηνη ἦν ραΐτην ΑἸά. ᾿Εζραηλίτην Αἰεχ. δῖαν. Μοίᾳ. - καὶ τὸν Αἰνὰν] Ἠ: αὐτῷ 247. ΑἸόχ, τῶν μερῶν} τῶν μέρων αὐτῇ 82, 93. Οὐομρ. μῶν Οἱι. Νῖς. τὸν Αἰνῶν) τον Ἦμαν ΧΙ. τον Αιμαν το, 8, 93,» ὦ δ α τῶν 247. μερῶν κυκλόϑεν] βέερων ἄντῇ κυκλωϑὲν 10. τς 108, 123. Οοπιρὶ. ὙΠεοάοτει. 1. οἶς, Ημαν 44, 71) 74γ92,) τού, 120, 

Ι 



» ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ  Γ. 
΄ ἣν Ν ΚΕΦ, ὟἹ. 

Χαλχὰδ χαὶ Δαράλα υἱὸς Μάλ. Καὶ ἐλάλησε Σαλωμὼν τρισχιλίας παραξολᾶς, χαὶ ἦσαν δαὶ 32. 
Φ “0 φσ ἃς 3 ΄ ε ᾳ ρΦ ξύ 9 ", ρο δ ΒΞ ΙΕ ς ᾿ Ρ, ᾿ 

αὐτὰ πσενταχισχίλιαι. Και εἐλαλῆσεν ὑπερ τῶν ύλων ἀπὸ τῆς χεῦρ τῆς ἔν τῳ Λιξδάγῳ, χαὶ Ἴ 

3 ω] -.2«ΖΑΞΝ» 2 ἐκ πε "5" τ ἧς 

ἕως τῆς ὑσσώπου τῆς ἐχπορευομένης διὰ τοῦ τοίχου" χαὶ ἐλάλησε “περὶ τῶν χτηνῶν χαὶ ππερὶ τῶν 
δΦ ρ᾿ «ες ρὋ 3 “ς ΄ ᾽ Ξ ὌΝ 6 

πετεινῶν χαὶ περὶ τῶν ἑρπετῶν χαὶ περὶ τῶν ἰχϑύων. Καὶ παρεγίνοντο πσάντες οἱ λαοὶ ἀχᾶσαι 
᾿ 7 ρω ή ρ δ᾿ Ψ 4 ρ᾿ ΄ 39 νὸ τῆς σοφίας Σαλωμών: χαὶ παρὰ «πάντων τῶν βασιλέων τῆς γῆς, ὅσοι ἤχδον τῆς σοφίας αὐτξ' 

} “4 φρ "ς 3 ΄ 9ϑΝἉ"ς 3 3, ’; 

χαὶ ἔλαξε Σαλωμὼν τὴν ϑυγατέρα Φαραὼ αὐτῷ εἰς γυναῖχα, χαὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν εἰς τὴν πύλιν 
ν “ΙΝ Ῥ ε "᾿ ΝΙΝ ρὋ ε ΄ 

Δαυὶδ ἕως συντελέσαι αὐτὸν τὸν οἶχον Κυρίου, χαὶ τὸν οἰχον εαυτϑ, χαὶ τὸ τεῖχος Ἱερουσαλήμ" 
’ Ἃ ΝῪΝ Ν 2 ΄ ἝΝ 

ἱτότε ἀνέξη Φαραὼ βασιλεὺς Αἰγύπ]ε, καὶ προχατελάξετο τὴν Γαζέρ, χαὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν, χαὶ 

. σὸν Χανανίτην τὸν χατοιχᾶντα ἐν Μεργάξ' χαὶ ἔδωχεν αὐτὰς Φαραὼ ἀποςολὰς ϑυγατρὶ αὐτὸῦ 
; ΄ Ξ 3 ΄ ΝΣ 

γυναικὶ Σαλωμών" χαὶ Σαλωμὼν φχοδόμησε τὴν Ταζέρ., 

ΚΑΙ ἀπέςειλε Χιρὰμ βασιλεὺς Τύρου τοὺς παῖδας αὐτξ χρίσαι τὸν Σαλωμὼν ἀντὶ Δαυὶδ τοῦ 
“πατρὸς αὖτ, ὅτι ἀγαπῶν ἦν Χιρὰμ τὸν Δαυὶδ πάσας τὰς ἡμέρας. Καὶ ἀπέςειλε Σαλωμὼν 

", ν ’ ,, ὰ ᾿. ᾽’ ὶδ Φ 9 δῦ 3 δ ρω Ψ “ἂΨ,Ψ», 

πρὸς Χιρὰμ, λέγων, Σὺ οἶδας τὸν πτατέρα με Δαυὶδ, ὅτι οὐχ ἠδύνατο οἰκοδομῆσαι οἶχον τῷ ὀνό- 
»“ᾷῷ [ω͵ ᾿ φρο Φ.57΄σᾳαΝ [724 ρ. ἰϑω 

μᾶτι Κυρίου Θεᾶ με ἀπὸ προσώπε τῶν ππολέμων τῶν χυχλωσάντων αὐτὸν, ἕως τοῦ ὅδναι Κύριον 

121, 134) 144 236, 242, 243, 244)24ζ,) 247). Αἴεχ. Αιμαν 1:8. 

ΑΙά4. τὸν Ἐμὰδ Οἥήξεη. 1. οἶς. ᾿Εμᾶν Ατηι. τ. Αγπι. Εά. 8δ᾽ῖιν. καὶ 
τὸν 29] καὶ γ1. Χαλκαδ)]) Χαλχαλ ΧΙ, 445 71, 92, τού, 120, 
134) 144, 236, 242, 244) 24ς, 247. ΑΙεχ. (δῖ. Νῖς. Ασῃ. τ. Αγηῖ. 

Ἐπ. Χαλχαχ, 19, 82, τιοϑ. Χαλκαλ 74) 119, 121. (πρὶ. Χαλ- 
καχὰ 93. Χαλχαλα ις8. Χαλχαν 243. Χαλχαὸ ΑἸΙά, Χαλ- 

χαδὶ Οὔρεη. 1. εἷ(, Χαλγῶδ δίαν. Οἷἶτοσ. Δαράλα] τον Δαρδα 
ΧΙ, ςς, 74γ 92) 1ού, 119, 120, 1219) 123», 134) 144) 1ς8, 216, 242, 
4439 3445,.24ς. ΑἸά, τ. ΝΙς. τὸν Διαρδαε 19, τοϑ8, τὸν Δαρδὰν 
44.71, 247. Δαρωδὰ τό. Δαρδα 64. ϑίαν. τὸν Δαρδαε 82, 93. 
Οομρὶ. τὸν Δαραὼ Αἰεχ. ᾿Αραδαὰδ Οτίρεη. 1. οἶς. Ταρτῶν Ατη;. 1. 
Αττι. Ἐά. υἱδε] υἱος 11, ςό. υἱον 19, 82, 93,) το8. (οπιρὶ. Αττη. 1. 
Απῃ. Εὰ. υἱᾳ 64. ΑἸά. Μαλ] Αμαδ ΧΙ,.445) ς2, 71) 74,92, τοῦ, 
120, 1219) 134) 144) 236, 242, 24ς. (δἵ. Νίο. Μαλαα; και εγενετο 

το ὀνομα αντὰ ἐν πασι τοις ἐϑνεσι κυχλω το. ἤς, πᾶ Μααλα, 82, 93. 

ῆς, π'ῆ Μαλαα, τοϑ. ἔς, οὐπὶ Μαχὼλ ρτο Μαλααι, Οοπρὶ. Σαμα 
ςς. Σαμαὲὸ τό, 243, 244. ΑἸά. Σαμαϑ' 64. Αμαϑ' τι9. Μαελ 
123. Αμαὸ και τον Ζαμυρη" καὶ ἐγένετο τὸ ονομῶ αντὰ εν πᾶσιν τοῖς 
εϑνεσιν χυχλω 1.8, Μαελ' καὶ ἥν ὀνομαςος ἐν τάσιν τοῖς εϑνεσιν 
κυκλῳ. 247. Αἰεχ. Αγ. Εά4. ἔς, πἰα Μαρδὶ, καὶ ἦν δες. Οτΐρεη. 1. οεἷξ, 

ῆς, πῇ Σαμαὲλ, καὶ ἥν ἕο. ΑΥπι. 1. Σαμάδ' καὶ ἐδοξάσϑη τὸ ὄνο- 
μα αὐτὰ ἐν πᾶσι μέρεσι κυκλόϑεν δ[αν. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ ἐλάλησε] καὶ ἐκάλεσε 242. Σαλωμὼν] κα 44, 82, 
93» 1οϑ. Οουπιρὶ. Σολομὼν Ευΐεῦ. '. «21. τρισχιλίας] τρεις χι- 
λιαδας τοϑ, τ21. (24ς. {εὰ δὰ ροίξεα οὈ] τεγαῖ. φυδῇ νου ἶξι τρεισχι- 
λιας.) Οοπιρ]. ΑΙά. Οπρεη. ἵν. οό. τρισχίλια 36.5Ὁ. παραβολὰς} 
παρεμξολας 1324. καὶ ἦσαν δις. δὰ ἤη. ςοπ).] καὶ ὠδὰς τεντα- 
κισχιλίας Οήξεη. ]. οἷ. ἦσαν] εἶσαν 242. δαὶ αὐτϑ] αἱ ῳϑαὶ 
αὐτὸ ΑἸά. εὐλογίαι αὐτῷ Ατη. 1. Ατπ). Εά. α αὐτῷ ϑίαν. Οἴἶτος. 

πιντακισχίλιαι] φμίηφιε ναὶ ϊἶς ϑγγ. Βατ- Ἠθδγ. 

ΧΧΧΙΠ. Καὶ ἐλάλησεν) , ἐλάλησεν Οὐρεη. 1. οἷ. ὑπὲρ τῶν 
ξύλων] περι των ξυλων Χ], 10, 44, 64; 71, 74) 82, 93) τού, το8, 121) 
123) 1345) 158, 2306, 243») 244, 24ς, 247. (οπιρί. ΑἸά. Αἴεχ. (αἵ. 

Νῖο. Οτξεη. ἱ. 4727. Ευΐεῦ. ὙΠεοάοτεῖ. ]. οἶς. αἱ ᾿ἰρπὶς ϑγγ. Βαγ- Ηςῦγ. 
ἀπὸ τῆς---Λιδάνῳ] ἃ ἀπὸ τῶν κέδρων τῇ Λιξανῷ δῖαν. Οὗτος. ἀπὸ 
τῆς κίδρε!]) περι της κεδρα 24ς. ἃ ἐεάγο ὅγτ. Βαι- Ηςῦε. ἐν τῷ Λι- 

καὶ ἕως} α καὶ Απη. 1. Ασηχ Ἑά. ϑ8δν. 

Οἴτορ. ἕως τῆς ὑσσώπου] α τῆς 126. υἱ νἰἀετυγ. ὑσσώπου οι- 

σωπὸυ 74. ἰσσωπῈ το6. διὰ τῷ τοίχου εκ τὰ τοιχβ 10, 82. 
Οοιηρὶ. ὙΤΓπεοάοτεῖ. 1. οἷξ, Αγπ), τ. Ασπι. Ἐὰ. δῖαν. δια τὰ τείχες 44. 
ἐκ τ τεῖχ 93) 144. περὶ τῶν κτηνῶν ὅτο. δὰ ἔπ. Το. περὶ τῶν 
ἰχϑύων καὶ τῶν κτηνῶν Οήρεη. ]. οἷς. ΟΝ ἵν. οὔ. περὶ τῶν. ΧτΉνΩΥ 

καὶ] α Οαϊ. Νὶς, χαὶ περὶ τῶν τοετεινῶν] αὶ περι τῶν 44. κα 247. 
τοετεινῶν} ττετήνων 74, 144. καὶ περὶ τῶν ἑρπετῶν] κα περι τῶν 44. 
λ 71. καὶ περὶ τῶν ἐχϑύων] κα Ατπι. τ. Ασῃ. Ἐά. 

ΧΧΧΙΨΝ. παρεγίνοντο] τοαράγινονται 93. τῦαρεγενοντο τοϑ. 
(ὐοπιρὶ. Ευίεδ. 1. οἶς, ἦλθον Αγπη. 1. Αστη, Ἑά. δῖδν. πάντες οἱ 
λαοὶ] ττάντα τὰ ἔϑνη Αττα. 1. Ατη], Ἐὰ, ἀκῶσαι] ἀκξειν το, 84, 
93» 108, 123. (ηΊρ. τῆς σοφίας 19] τὴν σοφιαν 64, 71, 123, 243, 
2445γ24ς. ΑἸά. τῶς σοφίας ΟΡ. Σαλωμὼν 15] Σολομῶνος γι. 
χαὶ παρὰ] καὶ ἐλαμδανε δωρα 71. λ καὶ 247. παρὰ πάντων) 

ξάνῳ] α Λιξδανω τ2ο. 

Ῥυϑετηῖτι. ἐλαμδανε δωρα ΧΙ, ς2, ςό, ὅ4, 74, 82, 92, 93, τού, 119, 150, 
123) 134) 144. 158, 2106, 242, 243) 244) 24ς, 246. Αἰά. (ι. Νῖς, 

Ευΐεδ.]. ς. ἐλαδαν δωρα παρα 19. ῥγεεπηῖττ. ἐλαδε δωρα 44, ς ς. ϑαν.᾿ 
τποερὶ ττάντων Οἡξεη. 1]. οἷ. παρὰ πάντων τῶν] ἐλαμξανε δωρα 
παρᾶ τῶν τοῦ, τ2:. Οοπηρὶ. ὅσοι ἤκεον] οὗ ἥκεον Οτίφεη. Ιος. εἶς, 
τῆς σοφίας 2] τὴν σοφιὰν 44. 64) 71) 745 τού, 119, 120, 121) 123, 
134.) 1.8, 226, 243, (244. πηᾶγρ. τὴν φωνήν.) 245, 247. ΑἸὰ. ΑἸδεχ, 

Οαῖ. Νίς. ργϑιτηϊεῖ. τῆς φωνὴς ςς. τῆς φωνης 82. καὶ ἔλαξε] και 
ἐλαξετο 44. 
1109), 120, 121, 134) 1445 236, 242) 24ς, 247. (πρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. 

Απη. τ. Ασπῃ. Εἀ. ΟΘεογρ. 851᾽ν. Ψυὶρ. τὴν ϑυγατέρα Φαραὼ] 
α τὴν Ολτ. Νίς. αὐτῷ εἰς γυναῖκα] ἑαυτῶ εἰς γυναίκα 11, 44) 93, 
τού, 1ο8, 246. γυναικα τς8.. καὶ εἰσήγαγεν] και οὐκ εἰσηγαγεν 
1ο8. ἕως συντελέσαι) ἐως τῇ συντελέσαι 44) 93.) τού, 1οϑ. εὡς οὐ 
τελέσαι τς8. τὸν οἶκον Κυρίου] ργαεπηϊετ. οἰκοδομησαι το, 44, 82, 
93, τού, τιοϑ. τὸν οἶκον Κυρίε, καὶ] α ς6. οἶκον ἑαυτῷ] οικον 
αὐτὰ 44593, τού, τοϑ. (τ. Νίς. τότε ἀνέβη] ὅτε ἀνεξη 11. προ- 
κατελάβετο] καελαδετο 1 ς8. τὴν Γαζὲρ 19} την Χαξερ (ροῖεδ υἱ 

η Εἀ.) 246. ἐνεπύρισεν αὐτὴν] -ξ- ἐν τυρὶ 19, 44) 82, 93, τού, 

1ο8. τὸν Χανανίτην] τὸν Χαναὰν (αἴ. Νὶς. ἐν Μεργαθ] εν Αροαδ 
19, 44, 82, 93» τού, τοϑ. ἐν Μαργαῦ τό, 243, 244, 246. ἔδωκεν 
αὐτὰς] ἐδωχεν αὐτὰ 44. τοῦ. ϑυγατρὶ αὐτοῦ] ργϑετηϊτῖ. τῇ 44, 82) 
93» τοῦ, 1το8. Ὑεοάοτεῖ. 1. εἶ, τὴν Γαζέρ 45] τὴν Γαζειρ τού. 

Ἰ. Καὶ ἀπέςειλε] , καὶ 244. Καὶ ἀπέςειλε--Τύρε] Χιραμ δὲ 
ὁ βασιλεὺς Τυρε ἀπέξειλε 44. Χιρὰμ 15] Χειραμ (ῆς ἰηἴα) ΧΙ, 
ςξ. τό, 64, 93.» τῖ9, 121) 243,) 24ς. (πρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. κ 92. βα- 
σιλεὺς} ργαριηϊ. ὁ 92. τοὺς παῖδοις} τὰς ποδὰας 4(ς. τοὺς παὶ- 

δας αὐτῷ --πάσας τὰς ἡμέρας] τους καιδας αὐτι προς Σαλωμὼν .... 
πασας τὰς ἡμέρας (Ἰοσυ8 εγαίι5 : {πρρίεῖυγ ἴῃ πηᾶγρ. ἡκβσεν γάρ οτι 
αὐἷον ἔχρισαν εἰς βασιλεα ἀντι Δανιδ τὰ πατρὸς αὐτὰ, οτι ἀγώπων ἣν 
Χιραμ τὸν Δαυιδ) τΔ1. χρίσαι] τὰ χρεισαι 82, 93. ΡΓοΠΊῖ. τοῦ 
:οϑ. χρίσαι τὸν Σαλωμὼν ἀντὶ Δαυὶδ] τορος Σαλομων" ἡχδσε γαρ 

οτι αὐῇον ἐχρισαν εἰς βασιλεα ἀντι Δανιδ ς2, 426. (αι. ΝΊς. ἄς, πἰῇ 

Σαλωμων εἰ οπλ . εἰς βασιλεα, 92. ἔς, ηἰἢ εἐχρισεν, 123. ἔς, πἰῇ 
ἐχρῆσαν, 242. ἔς, πῆ προς Σωλωμῶν, 4247. Αἰεχ. ῆς, ηἰῇ τορὸς Σο- 
λομῶντα, ΟΟπΠΊρΙ. ἢς ἔετε στη. 1. Ασπὶ, Ἑά. 8ϊαν. Μοίᾳ. τῆς χρί- 
σεως χῶριν πρὸς Σωλωμών. ἤκεσε γὰρ ὅτε. (υζ ἱπ Οοάά. ς4, 436.) 
αεοῦρ. χρίσεως χάριν τὰ Σολομόν. ἤκεσε γῶρ ὅτε. (φιεπιδάπη. ἔετε 

Οεοτρ.) ϑιαν. Οἴγοσ. σα ϑαίονιομενε : ανάϊοὶ! ἐπίρα φιοα ἱρίμνι μηχ δεπὶ 

γέρενε ῥγὸ ραίΐγε εγως. ϊς. τὸν Σαλωμὼν) Σολομωντα τοβ. τωρὸς 

Σολομῶντα ΑἸά. ἀντὶ Δαυὶδ] ἤκεσε γὰρ ὅτι αὐτὸν ἔχρισαν εἰς βα- 
σιλέα ἀντὶ Δανὶδ Αἰά. χάσας τὰς ἡμέρας] -Ἔ αὐτῇ 74. 

, ΠῚ, Σὺ οἶδας] σὺ αὐτὸς οἶδας Αται. τ. Ατηι. Ἑά. τὸν πατέρα 

με Δαυὶδ) Δαυειδ τον τρατερα με 11. Δαυιδ τὸν πατερα με ΧΙ, 49» 
ς6, ό4, 93, το, 245, 246, 247. Οοπιρί. Αἴεκ. Δαυ!δ] α 71. 

ἠδύνατο] εδυναῖο 11, 64, τοῦ, τωο, 1345 144, 246. τῷ ὀνόματι Κυ- 
ρίου Θεὰ μι} τῷ Κυριῳ Θεῳ μὲ ττο. 
64, 74, 93ν τού, τοϑ, 247). ΟΟπιρὶ. κα τς8, 244. τῶν πολέμων] 
τῶν πολεμίων 93, 1τοΒ. δ᾽δν. α τῶν 247). μαδεῖ τῶν ἰπ οἰλγδέξ. πι|ὶ- 

μοῖς ΑἸεκ. . τῶν κυκλωεάντων αὐτὸν] τῶν κυχλῳ αὐτὰ 247. ἕως 

Θεξ μ5] τὰ Θεξ μα ΧΙ, 44. 

84. 

καὶ ἔλαβε δζο. δά ἤη. οοπ|.} λα ς2, ςς, 64, γ1, 74) 92, ᾿ | 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ' 
κεφ. Ν. 

ἐὰν 

8. Τζολὺν τῦτον. 

10. Ι Ι. 

οὐτὴὶ μὴ ϑῖαν. Οἴἶτζορ. 

᾿τῶν (Π0) μισϑον 242. 

4ὍἘ}»κΣλΝἙ ἐν ᾿ς ζω, ρΦ 9. Ὁ 

αὐτὲς ὑπὸ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν αὐτξ. 

{πες 

-- 

Καὶ γῦν ἀνέκαυσε, Κύριος ὁ Θεΐς μου Ἐμοῦ χυχλόσϑεν, οὐκ 

ἔςιν ἐπίξδελος χαὶ οὐχ ἔςιν ἁμάρτημα πονηρόν. Καὶ ἰδὲ ἐγὼ λέγω οἰκοδομῆσαι οἶχον τῷ ὀνόματι 
Ἔα Θεξ βου, χασϑὼς ἐλάλησε Εὐδοι ὁ Θεὸς πρὸς Δαυὶδ τὸν πατέρα μ8, λέγων, Ὁ υἱὸς σδ 

ὃν δώσω ἀντὶ σᾶ ἐπὶ τὸν ϑρόνον σου, ὅτος οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τῷ ὀνόματί β8. Καὶ γῦν ἔντει- 
λαᾶι, χαὶ χοψάτωσάν μοι ξύλα ἐχ τῇ Λιξάνε" καὶ ἰδὲ οἱ δθλοί μου μετὰ τῶν δόλων σου, χαὶ τὸν 

ἈΝ ’ ’ὔ’ [ν ἽἋ, [γ 3, ς » ᾿ 

μισϑὸν δαλείας σου δώσω σοι κατὰ “ἄντα ὅσα ἂν εἴπης, ὅτι σὺ οἶδας, ὅτι οὐχ ἔςιν ἡμῖν εἰδὼς 

ξύλα χόπ]ειν χαϑὼς οἱ Σιδώνιοι. Καὶ ἐγενήθη χαϑὼς ἤχεσε Χιρὰμ τῶν λόγων Σαλωμὼν, ἐχάρη 
[4  χ 4 φ Ν 3 

σφόδρα, χαὶ εἶπεν, Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς σήμερον, ὃς ἔδωχε τῷ Δαυὶδ υἱὸν φρόνιμον ἐπὶ τὸν λαὸν τὸν 
Καὶ ἀπέςειλε πρὸς Σαλωμὼν, λέγων, ᾿Αχἤῆχοα περὶ πστάντων ὧν ἀπέξαλχας πρὸς 

μέ ἐγὼ ποιήσω πτᾶν θέλημά σου! ξύλα χέδρινα καὶ πεεύχινα Οἱ ὅδλοί μὲ χατάξεσιν αὐτὰ ἐκ 
τ Λιδάγου εἰς τὴν ϑάλασσαν, ἐγὼ ϑήσομαι αὐτὰ σχεδίας, ἕως τῇ τόπου ὃ ἐὰν ἀποςείλης πρὸς 

Ης ““,» ΄ 3 .. » βὸ ᾿ς ν 3 ρὸ ς ΄ - ᾽ 7 ἰϑω "᾿ 3 ρῷ 37 

μὲ, καὶ ἐκτινάξω αὐτὰ ἐχεῖ, χαὶ σὺ ἀρεῖς" χαὶ ποιήσεις τὸ θέλημά μ, τῇ ὄδναι ἄρτες τῷ οἴκῳ 

υ, Καὶ ἦν Χιρὰμ διδδς τῷ Σαλωμὼν χέδρους χαὶ πεύκας καὶ σὰν ϑέλημα αὐτᾷ. Καὶ Σα-- 

λωμῶν ἔδωχε τῷ Χιρὰμ εἴκοσι χιλιάδας χόρες πσυρᾶ χαὶ μαχεὶρ τῷ οἴχῳ αὐτῇ, χαὶ εἴκοσι χιλι- 

1ὸ δαναι Κύριον αὐτὲς] ἕωφ δῷ αὐτοὺς αὐτῷ Κύριος ὅϊαν. Οἴτοέ. ἔς, 
ομϊο αὐτῷ, δίαν. Μοίᾳ. τῷ ὁξναι Κύριον) κα Κυριον 1]. 

αὐτὰς} Τα. 82, τοϑ. Οοιρρὶ.. αὐΐοις Κυριον 93. 

ςοηι.} ὑπὸ τὰς σόδας αὐτὰ Ατπι. 1. Απη. Ἐά. 
αὐτῇ ὅῖαν. Οἷἶτοςσ. τῶ ἴχνη] τὰς ποδας ις8. 

ΙΝ. Καὶ νῦν] α γυν 1:18. ἀνέπαυσε) ἀνέπαισε τοό. ὁ Θεός 
μου ἐμοὶ} , μὸν 93. ο Θεὸς μοι το. α ἐμοὶ ΟΘεογρ. κυκλόϑεν]) 
κυκλωθϑὲν 242. ἐκ ἔριν ἐπίδελος ] εχ ἐςὶν ἐμοι ἐπιδβλος 64. κα 93. ργδ- 

τς. καὶ τοϑ. Ασπ]. τ᾿. ἄστη. ΕΔ. θοῦ. καὶ ἐκ ἕξιν] α ἔξιν Αστῃ. 1. 
Αττα. Ἑά. μήτε Οεογρ. δίδν. ἀμάρτημα] απαϑΐημα ΧΙ, τοῦ ς ξ» 
κό, 64, 71, 74, 82) 92, 93. τού, τοϑ, 119, 120, 121, 123, 1340 144. 

χς8, 236, 242,243, 46, 247. Οομρὶ. ΑΙὰ. ΑΙοχ. Οαὐ Νῖς. απαῆιμα 
24ς. ὑπάντημα Ατηι. 1. Αγ). Εῆ. Οεοῦσ. τολεμᾶν δῖαν. Οἰἶτορ. 
ἐναντιᾶν (ῆς 'π ΑἸτεγὶ (οἹ]αῖ.) δῖαν. Μοίᾳ. πονηρόν] πονήρων τ ς8. 

Ν. ἐγὼ λέγω] εγω λέγων 44. εγὼ κελεύω 119. κα λέγω 1ς8. 
Τι. 24:ς. οἰκοδομῆσαι!) οικοδομιησω 11, Π|Ι, 1τς8. 
246. τῷ ὀνόματι] 4. Κυρίᾳ Θεξ μ5] Κυριε τῇ Θεὰ μου 44. 
82, 134. κό4. Κυρια τῇ Θεξ 93. (οπιρὶ. μου το8. Κύριος) 
α 82, 93, 108. ὁ Θεὸς} α 44) 74, τοῦ, 1219) 123) 134) 236, 247. 
Οοτηρὶ. ΑΙά. Τα. Νῖς. δῖαν. Οὔτορ. ὁ Θεὸς μου ςό, 246. λέγων) 
α 242. Ὁ υἱός σου] κα ὁ 44, τοό. υἱος μα γ4. Ρτατρῖξι ἰδὲ δῖαν. 
Οἴἶτος. ἐπὶ τὸν ϑρόνον σΒ] ἐπι τὰ ϑρονε σὰ 19. εἰς τὸν ϑρονον σὰ 
74. τὸν οἶκον] λα τὸν 445 64, 71, 93») 1ς8,) 244, 247). ΑΙά. τῷ 
ὀνόματι] τὸ (ἢς) ονοματι 242. 

ΨΙ. ἔντειλαι!) Ἔ μοι 1τς8. καὶ κοψάτωσαν) ζ καὶ Οεοῖρ. 

κοψαάτωσαν μοι] κοψαΐω μοι ς6. α μοι γ4γ1.8. ἔξύλα] ξυλον ςό. 
κέδρινα ξύλα 8ϊαν. Οἷἶτογ.  Σᾷκαὶ ἰδὲ] α καὶ τοϑ. Οοπρ. οἱ δὲ- 
λοί μ8] - ἔρωσαν 247. ΑΙεχ. μετὰ τῶν] ργαεπιῖι:. ἔσοναι; Ατη,. ε. 
Απη. Ἐά, δάλων σου] α σου242. καὶ τὸν μισϑὸν] α Π. καὶ 

λα τὸν 247. Αἰεχ. δελείας, σὰ] τῶν ὅπλων σὰ 
19, 824 93, 1ο8. ΟΟΠΊΡΙ. ῥγϑοιηῖττ. τῆς 123. συλληψίας σε (ααγωίο- 

τῶν τόνων σᾳ δῖαν. Μοίᾳ. δώσω σοι] δωσει 

σοι (σοι {ὩρΡΙεῖ; τη. τες.) 242. “ ὅσα ἄν] οσα εαν 11, ΧΙ, 1.8. εἴ- 
πῇς} εἴποις 121. ὅτι σὺ οἶδας] α Οδῖ. Νὶο. κα ὅτι δῖαν. Οἶτορ. 
οἵδας εἰδας 442. Ῥγαιηϊῖ. αὐτὸς Αττῃ. 1. Αγ. Ἐά, ὅτι ἐκ ἔςιν] 
α τι ις8, 247. ἡμῖν) ἐν ἡμῖν 82, τοϑ, : ι 48. ΟὐμΡΡΙ. ἐν ἡμῖν ἀνὴρ 
24). ἀνὴρ ΑΙεχ. πῃ. τ. πῃ. Εα. ἡμῖν εἰδὼς ξύλα κόπΊειν] 

Κύριον 

ὑπὸ τὰ δζς. ἔπ. 

ὑποπόδιον τῶν τοοδὼν 

μοι εἴδησις ξύλα κόπλειν δῖαν. Οἶτορ. εἰδὼς] ἰδίως 11. ἔξύλα 
κόπ]ειν] Ττ. 82, 93, 247. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ξυλων κοπίην 242. Σιϑδώ- 
νιο1} Σειδωνιοι 93. Σιδονιοι 242. 

ΨΙ1. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 10, 82, 93) τοϑ. Οὐοπιρὶ. καϑὼς 
ἤκεσε) ὡς ἡκεσε 19» 82, 93, 108. (ΟπΊΡΙ. τῶν λόγων Σαλωμὼν) 
τὸν λογον Σολομωΐἧος 82. ἐχάρη σφόδρα] ργαπηῖτι. καὶ 44. , 71. 
καὶ εἶπεν] α και γι1. Εὐλογητὸς] εὐλογητός ἐςιν Αἰτῃ. τ. Αγσπι. Εα. 
ὁ Θεὸς} τὰ Ισραηλ 19. Κυριος ὁ ὃ Θεος τὰ Ισραηλ 82, 1ο8. ἔς, πἰῇ 

τω Ισραηλ, 93- Κύριος Οομθρὶ. σήμερον] α 19, 44, 82,93. ὃς 
ἔδωκε) ὁ δὲς ΑΙεχ. υἱὸν φρόνιμον] υἱὸν φρόνιμον ἕνα δογ. φρό- 
γιμον} φρονημον 242. τψολὺν] πολλὺν 242. τῶτον] α Οξογρ. 

ἍΙ1. ἀπέςειλε] -᾿ Χειραμ, 82, 93.) 1ο8, 243, 244) 247. ΟΟΙΡΙ. 
ΑΙεχ. Ἢ Χιρῶμ, Απῃ. 1. Αγ. Ἑά. Οεογρ. ϑίαν. Σαλωμὼν) Σο- 
λομωνά 71. ὧν ἀπέραλκας) ὧν χάριν ἀπίςαλκας ϑῖλν. ὦπέ- 

οἰκοδομεῖν ςό,᾿ 

ξαλκας} απεγαλκες 93. ἱπίγαλκας ΑΙεχ. ἀρὸς μῇ Ἔ λεγων το. 
μοι 247. ἐγὼ ποιήσω] ρταπηῖ. καὶ ϑίαν. Οἶτορ. πᾶν ϑέλημα σε) 

το ϑελημᾶ σξ 19, τοϑ. Οομηρί. ἔύλα] ργαπηϊτῖ. εἰς τ9, 84, 93, τοϑ, 
247. Οὐοπιρὶ. ΑΙεχ. Ργαπηῖτε. καὶ δώσω κόπῆειν δἷαν. Οἴος. ξύλα 
κέδρινα καὶ τποεύκινα ) περὶ ξύλων χεδρίνων καὶ τευχίνων (εἰ σσα)πηρὶς 

οὐπὶ δηϊεςοάθητδυ5) 8[Αν. Μοίῃ. κέδρινα] κεδρυνα 242. κέδρινα 
καὶ πεεύκινα ] τσευκινα καὶ κεδρινα 935) 121) 1 ς8, 244. 

1Χ. καταάξεσιν αὐτὰ] κα αὐτὰ Αγ. τ. Αττη. Εά. ἔκ τῷ Λι- 

ξανου)] α 246. ἐγὼ ϑήσομαι] καὶ ϑησόμαι ΧΙ, 44, 74.992, 121) 
134) 144, 236, 243. 244. ῬΓΘΙΆΪΤ, χαὶ τς, κό, γ1, 82, 93) 123) 246, 

447. Οομρὶ. Α]4. Αἰεχ. αἼογρ. ϑ᾽δν. καὶ ϑυσομαι τού, 242. καὶ 
εγὼ ϑήσω 158. καὶ ἐγὼ πτοιήσω Ατη]. τ. Αἴπὶ. Εα, ἯΞ ϑηήσομιαι 

αὐτὰ σχεδίας] εἰ φρο εο"ροπαπι ἐξα ἐμ γαλδω! ἵπ παγὶ Δ υἱρ. αὐτὰ 

σχεδίας] αυτας χιλιας ΧΙ. αὐτὰ ἐν σχεδίαις ϑῖαν. Μοίᾳ. σχε- 

δίας} ργαπηῖτι, εις τοϑ, 143. Οοιηρ!. -Ἐ εν τῇ ϑαλασσῃ 247. ΑἸεκ. 
ἕως τὰ τόπε] ἐκ τὰ τοπὲ ὅ4. ΑἸά. εως τὰ ποταμε 247. τίγμε αὐ ἴο- 
ει Νυὶ. ὃ ἐᾶν] αὶ αν 44) τού, 246. (οπιρὶ. ΑἸεκ. ὁ ἐὰν ((ο) 
54ς. δ ἰᾶν ἀπορείλης πρὸς μὲ] ξ' γνωρίσῃς μοι ϑῖαν. φέσι βρπὶβο 
εανετὶς παῤ Νοσ. ἀποςείλῃς} αὐσοξελεις 82. ἀποςελῆς 93. ἐκ- 
τινάξω) ἐχτειναζω 242. ἐχτινάξεσιν ϑ8ῖαν. Οἰξίογ. αῤῥῥιεαδο Μυὶρ. 
αὐτὰ ἐκεῖ] εἰς τὴν ὀχϑὴν Αται. τ. Αγηι. Εά. ἔχε! ] μαδεῖ ἴῃ οἢλ- 

τας. ταῖϊποτε ΑἸεχ. α ϑῖαν.  Οἴτορ. καὶ σὺ ἀρεῖς} καὶ ἐκεῖ ἀρεῖς 
αὐτὰ ϑῖαν. Οἴἶτος. ὥρεῖς---εἴκοσι τῇ. ἰῃ σοπι. 11.] ἐπιδο; ἄρτας τῳ 

ϑέεληματι αὐΐων και δέδωκε Σολομὼν εἴκοσι (τε! υ]5 οἰη1815) 44. ὡὰὶ 
πσοιήσας] καὶ συ τοοιήσεις 82, 93, 1τοϑ. Οοπιρί. μγισδεόῥφωε Ψυῖσ. 
τὸ ϑέλημα μον] το ϑελημα σου (11. ἢς ροίξεα Τςοιτ.) 2.47. πεεεβατνὶα 
ἰδ ας. τῷ δεναι ἄρτες} μ' ἐἰεῖκγ εἶδε Ψυὶς. ἄρτες} αρτον 

247. ἴδεσμα (εἰδμν) αν. Οἷἶγορ.  ἄρτους--ϑέλημα αὐτῷ ἴῃ 
οοπη. [64.] αρτες τὸ ϑελημὰ αὐτα τοῦ. 

Χ. κίέδρας} κέδρινα. ξύλα Ατπ). τ. Απὴ. ἙἘά. καὶ πεύκας} 
αΙΙ, ΧΙ. μετὰ τοευχῶν δῖαν. Οἶτορ. καὶ τᾶν ϑέλημα] κατα 
πᾶν ϑέλημα 19, 93) 123, 18,247. καΐα παν το ϑελημα 82. Οοπηρὶ. 
καὶ σάντα ϑελήματα Αγπὶ. 1. ἄπ. Εὰά. ϑϑέλημα αὐτῷ] τὸ ϑελη- 
μὰ αντὰ 64. Ἢ ἐποίησε δῖαν. Οἴἶτορ. 

ΧΙ. τῷ Χιραμ] α 8ιαν. χιλιάδας] χιλιαδὲς 93. κόρους 

πυρὰ] κορῶν τυροῦ 19, 82, 92) 123, 536, 242, 247. ΑΙεχ. (αἱ. Νῖς. 

Ὑμεοάοτεῖ. Ω. 2:1. ἴῃ 3 Ἀερ. πυροῦ, χόρων, (ῆς) 93. Χορου τευρου 

τού. κορὸν τυρε 1τοϑ8. μέτρα τυρὰ δἷίαν. καὶ ἐμαχεὶρ) κα Χαι το, 
82, 93. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἶς. μαχῶλ Οομρρὶ. καὶ μαχεὶρ τῷ οἴκῳ 
αὐτῷ} α 44. Ασγηι. 1. Αἰτη. Εα., μαχεὶρ) μαχαὰ ΧΙ. χαλ κὰ, 
236, 242. μαχιαχιλ ςς. μαάαχαλ 6, 119. μααχιλ 4. μα- 

χιλ διατροφὴν ηι. μαχαλ 745) 92) 120, 121) 134} 144) (2423. τηαγς. 

υἱ ΕΔ.) 2445 24ς. 247. Αἰεχ. μαχατὴ τοό. μααχειλ 246. μα- 
χὴλ ΑΙά4. σῖτον (εἰδιπι) ϑίαν. εἰκοσι χιλιάδας} Α χιλιάδας (οηΡΙ. 

βα!3] βεϑ᾽ ΧΙ, ςς, 243. 244,.24ς. ΑἸεχ. Ὑπεοάοτεῖ. ἰος. οἰ. βαδὼν 

γι. βαὶϑ ἐλαία} ἐλαι5 βεϑ᾽ 242. κόρες ἐλαίου δϊδν. ἐλαίου) 

ἐλέου 19. κεκομμένου] κεκοπανίσμέενου 44. ς2, ς 5) 64, 71, 745 92, 

χοῦ, 1105) 1205) 121) 123,» 1347) 1445) 158, 216, 243) 244. 245. (Οἴρὶ, 
Αἰά. (αι. Νίς. οὐ κεχοπανισμενε 244. χκαϑαρᾷ ϑίᾶν. κατὰ τῇ- 

το} καῖα τετα 242. κατὰ τὸ αὐτὸ ΑΙὰά, κατὰ τοῦτο ἐδίδου] ὃ ἐδί- 
δου Απη. 1. Ασῃ). Εά. Σαλωμὼν] α ς2, 236, 242. (αἵ. Νῖς. δίδν. 

ης 

νιν 4} 



ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Γ. 
ΚΕΦν,͵ 

ἄδας βαὶϑ ἐλαΐα -χεκομμένου" κατὰ τῦτο ἐδίδα Σαλωμῶν τῷ “Χιρὰμ κατ᾽ ἐγιαυτόν. Καὶ Κύριος εὐ: 

ἔδωχε σοφίαν τῷ Σαλωμὼν χαϑὼς “ἐλάλησεν αὐτῷ" «καὶ ἣν. εἰρήνη ἀναμέσον Χιρὰμ καὶ ἀναμέσον 

Σαλωμὼν, καὶ διέϑεντο διαϑήχην ἀναμέσον αὐτῶν. Καὶ ἀνήνεγχεν ὁ βασιλεὺς φόρον ἐκ παντὸς 13. 

Ἰσραὴλ, καὶ ἦν ὁ φύρος τριάκοντα; χιλιάδες ἀνδρῶν. Καὶ ἀπέσειλεν αὐτὲς εἰς τὸν Λίξανον, δέχα τι. 

χιλιάδες ἐν τῷ μηνὶ ἀλλασσόμενοι" μῆνα ἦσαν ἐν τῷ Λιδάνῳ, καὶ “δύο μῆνας ἐν οἴκῳ αὐτῶν" καὶ 

᾿Αδωνιρὰμ ἐπὶ τ φόρα. Καὶ ἦν τῷ Σαλωμὼν ἑδδομήχοντα χιλιάδες αἴροντες ἄρσιν, χαὶ ὀγδοή-- τς, 

ὐαλα. ἐλιάδεν χατόμων δὴν εν γῆς χηβε ἐεογτὰ χον Εν, τον θα ϑέταν συν ἐπεὶ ἀδν Σαγον πόαν 

ιἰΣαλωμῶν, τρεῖς χιλιάδες χαὶ ἑξακόσιοι ἐπιςάται οἱ πποιᾶντες τὰ ἔργα. Καὶ ἡτοίμασαν τὸς λί- 18, 

ϑους καὶ τὰ ξύλα τρία ἔτη. β 

3 ΄ : . ἮΦ ρ᾿ Ν κ. “» “ δῷ» 7 εὸ » Ἀ 3 4 “2 ΚΑῚ ἐγενήθη ἐν τῷ τεσσαραχοςῷ χαὶ τετραχοσιοςῷ ἔτει τῆς ἐξόδου υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐξ Αἰγύπ]ου, τ, 
ΦΦΨ [ ᾽ὔ 9 -ς φ ΄ ΄ ρὸ ΄ - Ὡῃ 9ϑὸΝι ", ΕῚ . 

Τὼ ετεὶ τῷ τετάρτῳ εν μῆνι τῷ δευτέρῳ βασιλεύοντος 18 βασιλέως Σαλωμὼν ἔπι τὸν Ισραηλ, 
᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 3 ΄ ρο ϑ, 

Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς ἵνα αἴρωσι λίϑους μεγάλες τιμίας εἰς τὸν ϑεμέλιον τῇ οἴχε, χαὶ λί-- 17. 
. “2 Ν ξ 4 

ϑους ἀπελεχήτους: Καὶ ἐπελέχησαν οἱ υἱοὶ Σαλωμῶν, χαὶ οἱ υἱοὶ Χιρᾶμ, χαὶ ἔδαλαν αὐτός, ι8, 

ΧΥΠΙΙ. ἡτοίμασαν) ἡτοίμασε ΧΙ. (δῶ Νὶς. ετοιμᾶσαν ς5, 13 

226. ητοιμᾶσαντο τοῦ. τοὺς λίϑες καὶ τὰ ξύλα] τα ξυλα και Ὕ 

τῆς λιϑὲς ζῶ, 93,) τοϑ, 236, 241, 244, 247. ΑΙεχ. (δῖ, Νῖς. τρία - 

ἔτη] τρισιν ἐτεσὶν εἰς Τὴν οἰκοδομὴν τῷ οΟἰχξ 19) 93) 1ο8. Ὑ Βεοάοτεῖ. 
Ω. 22. ἰπ.3 Βεσ. τῇ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον Οοῃγρὶ. τρισὶν ἔτεσιν 
Οτίρεπ. ἷν. 2Ζοο. ἔς, ργδπιο ἐν, δαν. Μοίᾳ. -Ἐ οἰκοδομῆσαι τὸν 

οἷκον Ατηγ. Εά. αὐ «οὐβεαπάανη ἀοηικι Ν αἱο. ἔτη] ἔτι (υἱ αἰϊοὶ) 

24ς. 

Οἴϊτοςσ. τῷ Χιρῶμ) α τῷ ς2, 236, 242. (αἵ. Νῖο. κατ᾽ ἐνιαυ- 

τόν] ἐνιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαντον 247. ἐν τῷ ἐνιαυτῷ Αἴ. 1. Αγηι. Εἀ, 

κώτὰ πανταὰ ἐνιαυτόν ϑἷαν. 

ΧΙ. Κύριος ἔδωκε] Ὑτ. 243» 344. σοφίαν τῷ Σαλωμὼν] τῳ 
«Σολομωντι σοφίαν 82, 9359 1ο8. Οοτορί. καϑὼς ἐλάλησεν) καϑὼς 
καὶ ἐλάλησε Αττη. τ. Αγπη. Ἑά. καὶ ἦν--Σαλωμὼν 29] καὶ ἦν καὶ 
ἀνὰ μέσον Σολομῶντος εἰρήνη ὠἀνὼ μέσον Χειρώμ. ΑἸά. ἀναμέσον 
“Χιρὰμ---Σαλωμὼν] ἀναμέσον Σαλωμὼν καὶ ἀνώμεσον Χειραμ, 64. 

ἀναμέσον Χιρὰμ, καὶ] αὶ 144. ἀναμέσον 23] 44, 21. αναμεέσων 
(ἔς ἴηξα ἴῃ ος φοπι.) 242.0. -Σαλωμὼν 23] Σολομώντος 82. καὶ 

, διέθεντο) καὶ διεϑετο τς. “καὶ ἔϑεντο 247. διαθήκην] ἀναϑήκην 
᾿Ἄπτη. 1. ᾿Απη. Εἀ. δίαν. ἀναμέσον αὐτῶν] «αναμεσον εαντῶν 1], 
'ΧῚ, ςς, τό, 64, τ19» 121) 158, 243») 2445 246. (τρί. ΑἸά. Αἰςκ. 

ΧΙ]Π. ὁ βασιλεὺς}. -Ἐ “Σολομὼν 93» τοϑ. ΟΟπιρΙ. -- Σαλωμὼν 
ος χό8, 247. ΑΙοχ. φόρον] ἀνδρῶν φόρον Ατῃ;. 1. Αττη. Εά, ἐκλο- 
γὴν 8ῖλν. Οἴτογ. ἐκ παντὸς} ργαπιίτ, καὶ 1. καὶ ἦν ὁ φόρος] 
ιΑ δῖαν. Οἴἶϊτορ. 

ΧΙΝ. . αὐτὰς} , 247. αὐτὸν ΑἸά. εἰς τὸν Λίδανον---λασσό- 

μενοι] δεκὰ χιλιοιδας εν τῳ μην! εἰς τὸν Λιδανον ἀαλλασσόομενοι 247. 

δίκα ] ὈΪ5 {οτῖδις 24ς. μηνὶ 19] μινὴ (Π.) Δ4ς. ἀλλασσόμενοι) 
ἐναλλάσσομενοι γ4. ἀλλασσωμενοι 24ς. ἀλλασσόμεναι ΑἸεχ. ἐν 
ἐναλλαγῇ Αὐτὰ. 1. Ατη. Εά. δ8ἷαν. μῆνα ἤσαν] μῆνα ἑγῶ σαν 19» 

.93, 1οΒ.΄ Οοιηρῖ. εἰςήκεισαν μῆνα ἕνα ᾿Ατπι. τ. Ατγῃ. Βα. δύο 
μῆνας] δέκα μῆνας 71. μῆνας] ῥγδεγγϊτῖ, ἡσᾶν 93. ἐν οἴκῳ αὐὖ- 

τῶν] ἐν τοῖς οἴκοις αὐΐων 19, 93. 108. (ὐοπιρί. εν τῷ οἴκῳ αὐτῶν 64) 
18, 236, 242, 2445.24ς. Αἰά. ᾿Αδωνιρὼμ] Αϑδωνιραν γ1. Αδωνειραμ, 
93. ἰΑδονιραμ 242. ἐπὶ τξ φόρου] ἐπὶ τὴν ἐκλογήν δῖαν. Οἤτορ. 

ΧΥν. Καὶ ἦν] καὶ ἡσᾶν το, ςς»ν τύ, 64, 82, 93, τοϑ, 123» 246, 
“247. ΟΟΠΊρΡΙ. ΑἸά, αἴροντες---χιλιώδες 23] α σαπὶ ἱπίοιτηεά, εό, 
242. αἴροντες ἄρσιν] αἰροντων αρσιν 109, 93» 1ο8. ΟΡ]. αἴροντες 
βάρη ὅ8ϊαν. ἐογηπι φμὶ ὁπεγα βοτίαόση! Ψυαὶρ. ὀγὲοήκοντα ) εδδομη- 
κοντὰ 2471. λατόμων) τεμνόντων 5[αν. Οἴτοσ. τεμνόντων λίϑους 
δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΥῚ. Χωρὶς τῶν] α των 11, ΧΙ, ἐς, κό, τ19, 158, 244, 245, 246, 
.247. ΑΙεχ. ἐκτὸς τῶν 19, 93. 1οθ. (οΐωρ. τῶν καϑεςαμένων] 
“καϑισαμενων 44. ᾿ τῶν κατεξαμένων 64, τἴο9." α τῶν τού. διαθεῖ τῶν 

ἴῃ οἰαγαξς. πιΐϊποτε Αἱεχ. καὶ ἐπισάτων οἱ ἦσαν 5ῖν. Οἰἶτορ. τῶν 
ἐπιγώτων 5ῖλν. Μοίᾳβ. ἐπὶ τῶν ἔργων τῷ Σαλωμὼν] ἐπε τὰ ἐργα 

᾿ Σαλωμὼν 247. τῷ Σαλωμὼν ἐπὶ τῶν ἔργων ΑΙεκ. τῷ Σαλωμὼν) 
τοῦ Σολομῶντος 109, 93, 1οβΒ. (οηρί. τῶν Σαλωμὼν 64; 120, 134, 

.144. α 71. τῶν Σαλομὼν 74. τῶν Σολομὼν 1Ιοῦ. τοῦ Σαλομὼν 

530, 242. (δῖ. Νίς, τῶν ἐπὶ Σαλομωὼν 242. ἤς, πἰῆ Σαλωμων, 244. 

Ι. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο το, ξό, 93, τοϑ, τ44. (ζοπηρί. εἐγε- 
γετὸ δὲ44. Καὶ ἐγενήϑη δες. δὰ ἔπ. ςοπι.} 71. ἐν τῷ --τετρα- 
'κοσιοςῷ]} ἐν τω Τεσσαραχοσιοςῳ ξς. ἐν τῷ τεσσαρακοςῷ ἐν τῶ 0γ- 
δοηκορω το, ςύ, 93, 246. (οπιρ!. εν τω ογδωηκογω τοϑ. τῳ τρια- 
χοσιώσῳ 24). καὶ τετρακοσιοςῷ) και Τετραχοσιωζὼ 19. χα! εν τὰ 
τετρακοσιοςω 64. - κ καὶ ϑῖαν. Οἷἶτορ. ἔτει 15} ἔτη (Π0) τού, το. 
λ 296, 242. (αἴ, Νῖο. ἔτι (ῆς ἱπῆ) 24ς. υἱῶν Ἰσραὴλ] ργρπηι, 
τῶν 19, τό; 64, 935) 198, 244) 2455) 246. (πρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ἐξ 
᾿Αἰγύπ]ου] ἐκ γης Αἰγυπῆου 93. εκ τῆς Αἰγυπὶξ τοϑ, Οοπιρ. ἐν 
μηνὶ τῷ δευτέρῳ] ιν τω δευτέρω μῆνι 93, τοΒ. Οοπηρί. μηνὶ δευτέρῳ 
Οἤροη. ἷν. 20ο. τῷ δευτέρ} α τω ςς, 242. (εἴ. Νῖς. βασι- 

λεύοντος] τῆς βασιλείας Θεό. τῇ βασιλέως Σαλωμὼν] τε Σαλο- 
“μώντος βασιλεως. ς6. τε Σολομωντος 246. Σαλωμὼν] Σολομὼν 

.82, τού, το}. ἐπὶ τὸν] α τὸν 11, ΧΙ, ςα, ςς, 745) τού, τογ, 120, 
121, (123. οἵ ν]άἀεῖιτ.}) 1534. 236, 243) 244) 24ς, 246. Γι. Νῖς. Οτἷ- 

δέῃ. 1. οἷ. ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ] ἐπὶ Ἰερεσαλήμ" καὶ ὠκοδόμιη τὸν οἶκον 
τῷ '“Κυρίω 242. ᾿Ισραὴλ] -᾿- καὶ ὠκοδομησε τὸν οἰκὸν Κυριου 19. 

ΞῈ δαήεπι, οπηο καὶ, Ασπ). τ. Ατη,. 4. -Ἐ καὶ ὡκοδομει τὸν οἶκον 
τῷ Κυρίῳ 447) 52) 745γ.92, τοῦ, 1075 120, 134») 144) 1ς8. 236, 243, 

.344,) 246. Αἰεχ. (αἴ, Νίς. -Ἑ καὶ ὡκοδομησε τὸν οἴκον τω Κυριω 93», 
᾿τοϑ, 121. ΟΟΙΏρΡΙ. 8|Ἃν. Μοίᾳ. - εαάεπι, οπυο καὶ, Οθοσρ. ϑ8[αν. 
Οἶἶτορ. Ἐ καὶ ὠκοδώμη (Ή) τὸν οἶκον τῷ Κυρίῳ 24ς. 

ΧΝῚ]. Καὶ ἐνετείλατο---ἀπελεκήτους ἴῃ πο οοπι.} α Οἰπὶ ἱπίετ- 

-ππϑά. 51αν. Οἴτορ. ὁ βασιλεὺςἿ -- τοῖς ἀρχουδιν 19, 93. 108. 
Ἔ Σαλομὼν ς2, 242. (αἵ, Νίς. βασιλεὺς Σαλομὼν 436. ᾿ἱγᾶ αἷ- 

ἐρωσ!] καὶ αἰρεσι ΧΙ, ς2, ςς, ςό, 64, 71, 74, 82, 95, τού, 119, 120, 
121) 1347) 1445) 236, 243). 244, 247. Οομρί. ΑἸά. Αἰεχ. (αϊ. Νῖς. 

:Οήξεη. 1]. οἶτ. ενέγχειν 19, 93» 108. καὶ ἐρεσι 242, 24ξ. καὶ ἤραν 

Ἄγ). τ... καὶ ἔφερον Αττν. ΕἘἀ. καὶ ἔλαξον δῖλν. Μοίᾳ. λίθου; 

-φκεγάλους] α λιϑας 1:8. μεγάλες τιμίχς] ΤΥ. 64, 243. ΑΙ4. τι- 
μιες καὶ μεγάλες 2444. τιμίους] ῥταεγττ, λιϑας 19» 93» 1ο8, 247... 

᾿ δῖαν. Μοίᾳ. ρῥέδεγαῖι. καὶ λίϑες Αττι. τ. Ἄσῃῃ. Εά, εἰς τὸν ϑεμέ- 
λιον} εἰς τὸ ϑεμέλιον Οομρ]. εἰς τὴν οἰκοδομὴν δῖλν. Μοίᾷ. καὶ 

τρεῖς χιλιάδες] τρισχίλιοι το, 719 93» το8. Οοπφ]. Ἔγ. 44. τρεῖς λῦϑας] λχαὶ 93, τοῦ. ὀὠπελεκήτες} απελεκίιτες 243. πελεχῆτε; 
χιλ. καὶ ἕξακ.} πώιόενο ἐγίπισι. πεὶ λίμναι δἰ Ἱγερεπίογεα Ψαὶρ. χαὶ ἕξα- ὈΟομνρὶ. 

᾿κόσιοι]} , καὶ 71. ἑξακόσιοι] εἐπϊακοσιοι το, 93) 108. τοεντακρ- 

σιοι 247. Αἰεχ. Αττη. σ. Ασπ. Ἐά. τριακόσιοι ΟΡ]... ἐπιςάται] 
Ἢ τὸ λακ 19, 93» τοϑ, 247. Οογηρὶ. ΑἸεχ. -Ἐ ἐπὶ τὸν λαὸν Αται. τ. 

ΧΥΠΙῚ. Καὶ ἐπελέκησαν] καὶ ἡνεγχᾶν 1057 93, 108, καὶ ἐπΈλεκι- 

σαν 242. οἱ υἱοὶ] οἱ δαλοι 445) ς2, 74γ92, τοῦ, 120, 1219 134) 144) 
158, 236, 242, 243. Οὐμρ]. (δῖ. Νὶς. κα τό. καὶ οἱ υἱο] κα οἱ 

᾿ΆσΩ, Εα. ἐπιςάται δίς. δὰ ἢη. ςοῃ.} 2, πεἰρίεπείασε ρορκίο εἰ ἠϊε 

'φιυιὶ γαοϊεδαη! ορκς. ΨῸΪΡ. οἱ τοιξντες] τῶν “σοιαντων 19), 939 1τό8. 
. Οομρὶ. ϑίαν. τῶ ἔργα) τὸ ἐργον ζ2, 236, 242. (αϊ. Νίς. ϑἴαν. 
Οὔἴτος. 

. 816, 542. (δῖ. Νίς. α οἱ 8.43. 
υιοι ΧΙ, καὶ οἱ ὅπλοι 44. 52) 745) 92, τού, 120, 121, 1345) 144, 148, 

Χιραμ!) Χεραμ (ἢς ἱπῖτα 64, 1:8. 

ΑΙά4.᾿ Αἴεχ.) 243. Οτρεα. 1. εἷς. Ροΐξ Χιραμ εἰξ ἤρπιηὶ οπ εἴ ἰπα 
- πιᾶγρ. δὺ 4]. τι. ἢς : καὶ ἠνεξαλή τις, καὶ τταρέταξεν ξήλα καὶ λήϑες 



ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Γ. 
κεφ. νἹ. 

51 48. Ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ εὐέβελίοδε τὸν οἶχον Κυρίου ἐν μηνὶ Ζιδ, χαὶ τῷ δευτέρῳ μηνί, Ἔν 
ἐνδεχάτῳ ε ἐνιαυτῷ, ἐν μηνὶ. Βαὰλ, ὅτος ὃ μὴν ὃ ὕγδοας, συνετελέσθη ὁ 0 οἶχος εἰς “ἀγτὰ λόγον αὐ- 

2. 18, χαὶ εἷς σ-άσαν διάταξιν αὐτῇ. Καὶ ὃ οἶκος ὃν φκοδόμησεν ὁ ὃ βασιλεὺς τῷ Κυρίῳ, τεσσαρᾶ- 
Χχοντὰ ἐν πήχει μῆχος ἄυτα, καὶ εἴχοσιν ἐν πήχει. “λάτος αὐτϑ, χαὶ πέντε χαὶ εἴκοσιν ἐγ πήχει 

. τὸ ὕψος αὐτᾶ. Καὶ τὸ αἰλὰμ κατὰ πρόσωπον τὰ γαξ, εἴχοσιν ἐν. πήχει. μῆχος αὐτϑ 'εἰς τὸ πλά- 3 
ΠῚ 4 Ν, ΄ “ , Μ 

4. τος ΤῈ οἰχου χατὰ παρόσωπον τῷ οἴχου, “χαὶ ὠχοδόμησε τὸν οἶκον, χαὶ συνετέλεσεν αὐτόν. . Καὶ 

ἐποίησε τῷ ἴχ υρίδι Ἴ ΄ ΄ Σ Ὁ ; ν᾿  νΝ “ “κ΄. ΄ 
δ, ἢσε τῷ οἴχῳ ϑυρίθας πταραχυπ]ομένας χρυπ]άς. Καὶ ἔδωχεν ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ οἴχου μέ- 

΄ ἱ ων ἱ φνὶ ςς φὼ Ζ 
3 6. λαῦϑρα χυχλόϑεν τῷ ναῷ χαὶ τῷ δαξδίρ. Ἣ πλευρὰ ἡ ὑποχάτω πέντε πήχεων ἐν πήχει τὸ πλά- 

τὰ ἡκοδομήσε τὸν ἤκον. τοό. καὶ ἔβαλαν αὐτές] και οἱ Βιδλιοι Π]. 11. Καὶ τὸ αἰλὰμ] καὶ τῷ (Βς) ἐλαμ ς2. καὶ τῶν αἰλαμ 536. 
Ἀπῃ. ἘΔ. α ΧΙ, 44) ς2) 74) 92, τιον 120, 134. 144. 216, 242, 545. καὶ ἡ ςοὺ (ρογίϊσ.) Απη. 1. Ασπῃ. Ἑά. ΘΟ οτς. ϑίαν. Οἴτορ. καὶ 
(δῖ. Νίς. καὶ οἱ Βιδλοι 24). καὶ οἱ Γίδλιοι (οπιρί. Αἰεχ. καὶ οἱ τροπυλαῖον (αἰτίμνι) δῖαν. Μοίᾳ. Καὶ τὸ αἰλὼμ--κατὰ τρόσ- 
Λίξιοι Απη. 1. καὶ λάτομοι Γεξαλῖται δῖαν. Μοίᾳφ. ἔδαλαν] ενε- ωπον τῷ οἴκου] δεκα πήχεις πλατος αὐτὰ καὶα τροσωπον τι οἰκξ (τεῖ!- 
'ξαλον το, ξς, ςό, 64, 71, 82, 93, 1οϑ, 1:8, 243, 244. ΑἸά. αἀνεδα- 4 ἀείιηϊ) τιοό. αἰλὰμ] αἰϑαμ 93. εἐλαμ 242. Οοπιρί. κατ 
λον χἀ46.. ἴδαλον Οἰξεη, Ι. εἷξ. πρόσωπον) ρτατηῖί. τὸ 247. τὰ να) -ἰ- Κυριου το, 82, 93) 1οϑ. 

1. Ἔν τῷ ἔτει--- μηνὶ ΖΙ5] καὶ ῳκοδομησε τὸν οἴκον Κυριῳ ΧΙ, -Ἡ τα Κυριξ τς8. τοῦ νεῷ (Πς) 242. Ρῥγξιηϊτ. τα οἰκα 247. αὐτῷ 
τῷ ἕτει τῳ ἢ τετάρτῳ τῷ τετάρτω ἔτει Γουρρι. τω ῳ τετάρτῳ] Ἐ τῆς ΑΙἰά. ἙἘ τξ οἴκε Αἰεχ τῷ οἴκε Ασῃν. 1. Ατπὶ. Εά. ὅϊδν. εἴκοσιν 

βασιλειας αυτα τς8. ἐθεμελίωσε ἐϑεμελιώϑη Οοπηρί. καὶ ἐϑε- ἐν πήχει] εἴκοσι πηχεῖς το, ς6. ΟΟπιρὶ. ρῥγαπηῖτ. καὶ ΑἸεχ. εἷ- 
μελίωσαν Οήρεη. 1. οἶξ, τὸν οἶκον] ὁ οἶκος ΟΟιηρ!. Κυρίρυ]Π κοσιν ἐν πήχει μῆχος αὐτ] εἴκοσι ἐν πηχει" καὶ τὸ μῆκος αὐτου 93. 
λα 242. τὰ Κυρια 243. ἐν μηνὶ Ζιξ ὅζο. δὰ ἔῃ. σοπ).} ἐν τῶ δευτεὼ κ ΑἸά, μῆκος αὐτ} Ργασυλῖ. τὸ το. Οοπιρὶ. α αὐα 55: Ἕ καϑὼς 
μῆνι Νισων 19») 108. ἐν τῶ δευτέρω μῆνι ἐν μην Νείσω93,3. 218] ὕψος τοῦ οἴκου Ατγπι. 1. Απῃ. Ἐά. τὸ μῆκος" καϑὼς τὸ ὕψος τῷ οἴκε. 
Νεισω 11. , ςς. Νίισαν ς6.. Δις 64. (γ1. ουπὶ 5 ἔργα [1π.) δος δϑδίαν.  Οἴἶτορ. εἰς τὸ ττλάτος] ἐπὶ το σλαᾶτος 82, 93, τοβ. (ΟπΡΡΪ. 

119. Ζειξ 121)1ς8, 24ς. Αἰεχ. Αζίιον 243, 244. Νέεισαν 446. Οτῖ- εἰς τὸ παλώτος---οἴκου 25] κατὰ προσωπον εἰς τὸ ὑψος τε οἰκα τό, 246. 

φσρη. ]. οἷς. Ἰδίς ΑΙά, καὶ τῷ ᾧ δευτέρῳ μηνί] δευτερω μηνὶ ΧΙ. μηνε εἰς τὸ πλάτος τῇ οἴκου] καΐα τροσωπον εἰς τὸ υψος τι οἱκξ δεκα τὴ- 

δευτερῳ 44.121) 242. (αἵ. Νίς. μὴν δευτερος ς2. κα καὶ ες. μὴν χεις ὕλατος αὐτῇ Δ], 44, ζ2, ξξς, 64, 74) 92, τοῦ, 110) 120, 121, 

τῶ δευτερω ςύ, 64 71, 74» 82) 92, τού, 119, 120, 121) 134) 144ν158,)», 1340 144) 236, 442, 243, 244, 24ς. ΑΙά, ΑἸεχ. (αι. Νὶς. ἄς, ηἰᾷ 

243. 244,24, 246. Αἰά. τῷ 247. α ΟΟμΡΡΙ. , τὸ ὕλατος, 71, 1ς8. ἐπι τὸ τροσωπὸν τῇ οἰχα καὶ ἕκα (ῆς, πιεη- 
ΧΧΧΥΗ͂Ι. Ἐν ἱνδεκάτῳ]Ἤ καὶ ἐν τῷ δεκατῳ 10) τοϑ. χαὶ εν- ἀοίε ργὸ δεκα,) ἐν σῆχει τὸ πλατὸος αὐτξ 19. "123. καὶ κατὰ 

1. δικάτῳ τό. ἐν δεκάτῳ 64, 247. ΑΙά. ᾿ρϑθκατω 71) 74, 24ς. Οἷ- προσωπὸν εἰς ὑψος τα οἰχε δεκα πήχεις πλατος αὐε 247. εἰς τὸ ὅψος 
.» ἢ ὡ . “2 “ 

ΚΠ κα ϑέπ, ἴος. οἶξ, καὶ τν τῷ ἐνδεκάτω 93. Ργαετηϊις. καὶ 446. Ἐν τῇ οἴκου. δέκα τήχειξ υλάτος αὐτὰ ΑἸά. καὶ εἴκοσι πηχῶν τὸ πλά- 
ἢ ΠΝ [ υνδεκάτῳ --Βααλ] λα οὐτὰ ἰηϊετπηεά. ΧῚ. καὶ ἐν ἔτει ἑνδεκάτω ἐν τος αὐτῷ Ατ͵πι, 1. Ατπὶ. Ἑά. ἐν τῷ σλάτει δὲ ᾿ πηχῶν ϑἷαν. Οἴἶτος. 

ὮΝ οὐ μηνὶ Βὲλ Οὐπηρί. ἐνιαυτῷ] ἐνιαυτε 24ς. Βαδλ] Βααδ]], 94. κατῶὼ τρόσωπον δο. δὰ ἔῃ. οοπι.] καῖα πρόσωπον εἰς τὸ υψος τουτον 
Βεαλ 44) 52, 64) 721) 74, 82, τού, 1105) 120, 121) 134), 144,)236,242, ωὠκοδομησε χαι συνετέλεσε 44. κατὰ πρόσωπον τῈ οἴκου] ργατηϊ. 
.243» 244) 245. ΑΙά. (αἵ, Νίς, Βεαδ ςς, ςό, 246. Βαλδ τοϑ. Βε- καὶ δεκὰ εν τυχει τὸ ὥλατος αὖτε 93». 1ο8. Οοιαρ!. ργατηἶτ. σου 
αλει τς8. Βελων 247. Βοὺλ ΑΙεκ. ἅὅτος] αὐτος (πιᾶτρ. ετο6) 64. ἐγενήθη καὶ αὕτη ϑίαν. Οῇτορ. τοῦ οἴκου 2] τὰ Κυρικ 19. αὐτὰ 
'στὼς 244. «-Ἐ ἐξὶν Οοπηρ!. ὅτος ὁ μὴν] αὐτὸς ὁ. ἣν μὴν ΑΙα. ὃς τε οἶκε 71. καὶ ὠκοδόμησε δες. δὰ ἔπ. σοη,.] α 236. Οοπρὶ. 

ἣν μὴν Οτΐρεη. ἰοο. εἶ, ὁ μὴν] α ὁ 44) ξῶ, 74, 92, τού, 120, 121) ΙΝ. Καὶ ἐποίησε δις. αὰ ἤη. οοπ1.1 καὶ ϑυριδας διακρυπΊομενας Ὁ 
134,236. (οηλρ]. (δῖ. Νίο. ὁ ὄγδοος] α ἃ ΧΙ, 44, 8, γ4,92,) κρυπας2216.Ἡ ϑυρίδας] Μεπρῆγας ὅγγ. Βα- ΗἸεῦγσ.0. ῃππαρακυπῖομέ- 
93) 106, 119.» 120, 121) 134) 158, 216, 24ς, 246. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. (αἴ, νας] διακρυπίομενας ΧΙ], 44) 52, 74, 932, τού, 107, 120, 1215 134» 
Νιῖς. Οήρεη. 1. εἰ. συνετελέσθη} ῥγαιτηϊῖ. καὶ 247. συνετέλεσε 144) 242. (δῖ. Νίς. δεδυκτυωμένας (ἅς) τ9. δεδικτυωμενας ςς, 71» 
Οοιρὶ. ὁ οἶκος] τὸν οἶκον ΟΟπρΙ. εἰς τυάντα λόγον] εἰς ταν 93, 243. 244. ΟΟπΠΡΙ. διακυπίομενας ς6. διαπαρακυπΊομενας 64, 
ϑελημὰ 247. κατὰ πάντας τὰς λόγους (ογρί. καὶ εἰς---διαταξ. 110, 123. ΑΙά, δεδινζυομενας 82, 1:8, δεδυχτυομένας (ς) τοϑ. 
αὐτῷ] καὶ κατὰ τσᾶντα τὰ κρίμαϊα αὐτῷ Οοπρ. διάταξιν αὐτῇ]!  Ἂδιακυπίωμενας 24.ς. δικτνωτὰς ὙΒεοάοτεῖ, Ο.. 23. ἴῃ 3 Ἀερ. 
“Ἔ καὶ ὡκοδομησεν αὐἦον ἐπα ἐτεσι ΧΙ, ς2, 74) 929 120, 121) 1345 144) Νν. Καὶ ἔδωκεν] και ἐποιησεν 19, 82, 93. 108. (οπΠΊΡΪ. 5]αν. Μοίῃ. 
1ς8, 436, 242, 243, 244. Οαΐ. Νῖς. -Ἐ εδάεπι, εἰ ἐν ἑπ]ὰ ἔτεσιν, καὶ γεν Απῃ. τ. Απη. Ἑα. Καὶ ἔδωκεν δες. δὰ ἔπ. ςοπι.} κυκλό- 
Οοιρὶ. ΑΙεκ. -Ἐ καὶ ῳκοδομησαν αὐἷον επῖα ἐτεσι 44. -ξ καὶ ωκο- ϑὲν τοῦ τείχους τοῦ οἶκε μέλαϑρα κυκλόϑεν τῷ ναῷ πάντι" ἐποίησε τῷ 
δομησεν αὐτὸν επῆα ετεσιν. καὶ ὠχοδομσε τον οικον τῳ Κυρίῳ ςς) ς6.ἁ δαξὶρ, καὶ ἐποίησε καλύμμαϊα κυκλόϑεν. (ς) 511ν. Οἶτον. ἐπὶ τὸν 
-Ἑ «αάεπι, ἤης τον, 64. -ἔ εδάεπι, ηἰᾷ ἐν επῆα ετεσι, 82. ΑἸά. - εὰ8-ὀ ὀ ἀτοῖχον] ἐπ᾿ αὖον τοῖχον 11. τὸν τοῖχον τὰ οἴκου] τὸν οἰκον τοῦ τοι- 
ἄεηι, εἰ ὠκοδομες τον οἰκοὸν, 119. - καὶ ὠχοδωμησεν (ῆς ἴπ|8} αυ- . χρυ 71. κα τῷ οἴκε Ατὐτη. 1. Αγπι. Ἐά4. μέλαϑρα κυκλόϑεν] -{ ἐπὶ 

.»Ὸ φ Υ̓ 

τον ἐπῖα ἐτὴ )4ς. -Ἔ καὶ ῳχοδομηῆσεν αὐτὸν επΐα ετεσι, καὶ ῳχοδομει τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου χυχλόϑεν Αττη. 1. Ἀπη. Εή, κυκλόθεν] κυ- 
Η͂ “ ““ ἊΨ ᾿ 

τον οιἰκον Κυρι 246. κλωθὲν 2484. “-Ἐ σὺν τοίχοις τὸ οἶκε κυλλόϑεν ΑΙεχ. κυκλω 24ς. 

11. ῳκοδόμιησεν] ῳκοδομισεν 247. ὁ βασιλεὺς] -- Σαλωμων ΧῚ, τῷ ναῷ] α ςό, 158. εν τ γαω 93. τω νεω 236, 242. τοῦ οἴχω (ἢ) 
925) 120, 121) 134» 144) 244, 245 247. ΑἸεχ. -[- Σολομὼν 445) 71, 4245. τῷ ναῷ καὶ τῷ. δαξί0}), 246. τῇ ναβ ἄνω. χάι εποιῆσε 
82,93, τοῦ, τοϑ. Οοπιρὶ. ΔΑΙΔ. διαν. Μοίᾳ. -᾿ Σαλομων ς,, ξό, 1190, πλευρας κυκλοϑὲν 247. καὶ τῷ δαδίρ] -Ἐ καὶ ἐποίησεν πλευραν 
123) 1ς8, 236, 242, 243. (ὐαῖ. Νίς. Σαλωμὼν 64. - Σολομὸν ᾿ κυκλω 19. τ χαὶ ἐποιῆσε πλευρᾶς κυχλοϑὲν 44) 52, ςς, 74) τοῦ, 

Ατῆι. τ. Ατπι. Εἀ. ϑίαν. Οὐἶἷγος. -Ἑ Σωλωμὼν Θεοῦ. τεσσαρώά- 120, 134, 1445) 1ς8. (αῖ, Νὶς. α 56. “Ἡ καὶ ἐποιῆσε πλευρᾶς κυ- 
κοντα ] ἑἕξηκοντα 247. Οομρὶ. Αἰἷεχ. Ασπι. σ᾿ Αππῃ. Εά. (ἢν) ἑξήκον. πκλῳ τοϑ. Οοπιρὶ. - καὶ ἐποίησε πλευρὰ κυκλοϑὲν 119. -Ἐ και 
τα δῖαν. Μοίη. μκαρίπια ρ. ἐν πήχει 15] πήχεις 11, 19, «6, . ἐποιήσε πλευρῶ κυκλοϑὲν τῶ ναῷ καὶ τῳ ϑαθειρ 243. καὶ τῳ δαθειρ. 
93.» 1ο8. Οοπιρὶ. πηχῶν ΧΙ, 44) 52, 74») 929) τού, 107, 120, 121, καὶ ἐποιῆσε ὅζς. (ᾳυεπιαήπ). 243. ) 244. δαβιρ] δαδειρ" καὶ ἐποίησε 
123) 144) 236, 242) 24.559 247. Αἰεχ, Ολῖ. Νίο. πηχέων ςς», 64) 71, πλευρῶ κυκλοϑὲν 64. ἔς, πἰῆ πλευρᾶς, ΑἸὰ, διαξειρ' καὶ ἐποιήῆσε 
85, τῖ9, 1 ς8, 243, 244. ΔΙά. Ατπι. 1. τη. Εἀ, δίδν. αν 134,246. πλευρᾶς κυχλω 93. ϑαξειρ. καὶ ἐποιησεν λευρᾶς κυκλωθδὲν τ21τ. ἔς; 
μῆκος αὐτῷ] ῥγοοιεῖττ, τὸ 19, 6, 93, 18. (οπιρὶ, ΑἸὰ. ῥγαπιῖῖ, ὁ πὶῇ δαδηρ, 242. δαθηρ καὶ ἐποιήσε πλευρᾶς κυχλοϑὲν 236. δαδειρ 
τοϑ. καὶ εἴκοσιν ἔν πήχει] καὶ εἴκοσι καὶ εἷς σήχεις ςΞ6. κα 120. (ἢς 'πῆ2) 24ς. ΑΙεχ. ́  
ἐν πήχει 25] ἦν σήχει (ῆς ἰπῆ) ς2. πηχεῖς 93» 108. Οσπρὶ. πη- ΝΙ. Ἡ πλευρὰ] Ργβετη τε. χᾶι ζ2. ῥγϑιηΐῖ. Καὶ ἐποίησεν σλεὺ- 

χέων 119. Ατΐη. Σ. τηχῶν 247. λάτος αὐτῷ} ργαπηϊ. τὸ 19, ρῶς κυκλόϑεν ΑἸεχ. τῆς τλεύρας Αγ). 1. Αγῃὶ. Εα. Ἡ στλευρὰ 
56, 93, 108, 246, 247. Οοτηρὶ. κα 120. τονψος αὐτῇ 121. πέντε ἡ ὑποκάτω) κάλυμμα τὸ ὑποκάτω τῆς πλευρᾶς ϑίᾶν. Οἴτος. ἡ 

καὶ εἴκοσιν] εἴκοσι πέντε 44. τριαχοντὰ 447. Οὐπιρὶ. ΑἸεχ. ϑῖαν. ὑποκάτω] α' ἡ 19, 74. Βδδεῖ ἡ ἴῃ σμαγαίξ. πιίπογε ΑἸεχ. πέντε πή- 
ΜΜοΐη. α πέντε ἀπῇ. 1. πη. Εά. εἐγίρίπια Ἅὰϊρ. ἐν πήχει 3} χέων) πεῖε 342. ἕξ πήχεων ΑἸεχ. ργρεπιπε, ἔκ Ατσπι. ε. ἄστη. ἘΔ. 

τηχεις το, 82, 93, 108. Οοτηρῖ. ἕν (ῆς πηεπάοίε) τήχεις τό." τη-. ἐν τύχει 13} ΧΙ], 44. 52) τς» 64, 71, 74. τοῦ, ττρν 120, 121) 134) 

χῶν (ἢς ἱπῆτ2) Αγηι. 1. Ασηι, Εἀ. ϑ838ν. τὸ ὕψος αὐτῷ} πλατος 1445 236, 242, 243, 244, 54, 347. Οὐοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Οἱἱ, Νῖς. 

φντα 121. ατοὸ 247. Αἴεχ, Ἄπῃ. τ. Απῃ. ἘΔ. δῖαν. τὸ ὡλάτος αὐτῆς 13] α αὐτῆς τό, 246. 



.--..-ὄ -- 

, ὁ ὅγτ. Βα:- Ηεδτ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

τῷ οἴκῳ χυκλόϑεν ἔξωϑεν τῷ τῇ οἴχου, ὅπως μὴ Ἶ ἐπιλαμδάνωνται τῶν τοίχων τὸ οἰκου. 

ΚΕΦ, ν] 
τος αὐτῆς, καὶ τὸ μέσον ἕξ, χαὶ ἡ τρίτη ἑπ]ὰ ἐν πήχει τὸ πλάτος αὐτῆρ' ὅτι διάςημα ἔδωχε 

Καὶ ὃ οἶκος 

ἔν τῷ οἰκοδυμεῖσϑαι. αὐτὸν λίϑοις ἀχροτόμοις ἀργοῖς ὠχοδομήδη; χαὶ σφύρα χαὶ πέλεχυς χαὶ πᾶν 

σχεῦος σιδηρᾶν οὐκ ἠχόσϑη ἐν τῷ οἴκῳ ἐν τῷ οἰκοδομεῖσϑαι αὐτόν. Καὶ ὃ πουλὼν τῆς Ὄλευρας 

τῆς ὑποκάτωθεν. ὑπὸ τὴν ὠμίαν τοῦ οἴκου τὴν δεξιαν, χαὶ ἑλιχτῆ. αγάξασις εἰς τὸ μέσον, χαὶ ἐχ 

τῆς μέσης ἐπὶ τὰ τριύροφα. 

μῆσε τὸν οἶχον χέδροις. 
ρὋ ᾿ 3 ΄ ΄ 

αὐτῇ, καὶ συνέσχε τὸν σύνδεσμον ἐν ξύλοις χεδρίνοις. 
Ὁ οἶχος ὅτος ὃν σὺ οἰχοδομεῖς, ἐὰν ὁδεύης τοῖς προςάγμασί μου, χαὶ τὰ χρίματά θέ τος μείς, ΄ ΟΓαΥ μοῦ; θΙμ μῶν, λέγων. 

Καὶ ὠχοδό ὅμησε τὸν οἶχον χαὶ συνετέλεσεν αὐτόν" χαὶ ἐχοιλοςάϑ- 

Καὶ ᾿ὠχοδόμησε τὰς ἐνδέσμες δι᾿ ὅλου τῇ οἶχε πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψος 
[Καὶ ἐγένετο λόγὸς Κυρίου πρὸς Σαλω- 

»“Ὃ -ο 3 ’ 3 » ρ ΄ Ἧ ’ 

μου ποιῆς, χαὶ φυλάσσης ππασάς τὰς ἐντολάς μου ἀναςρέφεσϑαι ἐν αὐταῖς, ςήςω τὸν λόγον με 
᾿ : 

9 Ν ΄ κι ’ ες» ς} 3 9 

ὃν ἐλάλησα πρὸς Δαυὶδ τὸν πσατέρα σου, Καὶ χατασχηνώσω ἐν μέσῳ υἱὼν Ἰσραὴλ, χαὶ ἐχ ἐγ- 
’ Ν | ’ 2 ΄ ..»ἷ ΄ Ν Ν ἐκ Ν 7 ,. 

χαταλείψω τὸν λᾶὸν μου. Ισραηλ. Και ῳὠχοδόμησε Σαλωμὼν τὸν οἰχον, χαϊ συγετελεσαν αὐτον.] 
΄, “ ΄ “ΔΖΔ δΣ ΄ ΄ 5 Ν “͵σ᾿ 89. 7 “5. κἈ΄ ὲ 

Καὶ ὠχοδόμησε τὰς τοΐχες τῇ οἴχου ἔσωθεν διὰ ξύλων χεδρίγων ἀπὸ τοῦ ἐδάφες τϑ οἴχα χαὶ ἕως 

καὶ τὸ μέσον ἿΖ], ΧΙ, το, ς6, 82» 
τὸ μέσον] ἡ σλευρα ἡ μεση 93, ιοϑ. τὸ μῆκος τς8. Ἐξ] 

τὸ αλάτος ἦν 5]αν. Οἴἶτορ.. 

24ς. 

ἐξ σηχέων το ὕλατος 44, ς2, 745) τοῦ, 120, 121, 1345 144) 1ς8,236,᾿ 
242, 246. ΔΑΙά, (Αἵ. Νῖὶς. δῖαν. ὥς, πε το, ςς, ςό, 64 71, 119..243. 
ΑΙεχ. ἐξ πηχέων ἐν σήχει τὸ ὕλατος 93. ἐξ πήχεων τὸ τλᾶτος 
αὐΐης τοϑ. ἐξ πηχέων 123» 344. καὶ ᾽ τρίτη} καὶ ἡ πλευρὰ ἡ 
τριτὴ 10, 82, 93» ιοϑ. καὶ αὶ τρίτη--- πήχει 25] α οὐπὰ ἰηϊογηγεά. 
247. καὶ ἡ τρίτη--πλάτος αὐτῆς 2] α οὐπὶ ἱπίειτηθά. 24ς. 
ἑπϊὰ ἰν πήχει} ἐξδομη 226,2.2. ἐν πήχει 25]  ςς. πηχέων 82, 
93) 108. (ουῃρὶ. δ,[αν. τὸ πλάτος αὐτῆς 29] ἰ Καὶ τὸ μέσον ἕξ 

πηχῶν τὸ πλάτος. Καὶ ἡ τρίτη ἑπ]ὰ, ἑνὶ πήχει τὸ πλάτος αὐτῆς. 
(6ς) ςό. , αὐὔης 247. διάφςημα]) διαςημαῖα ςς, ςό, 1 ς8, 344, 
245, 246. ΑΙεχ. διαςέμμαῖα ([ς) 243. διάςημα ἔδωκε] ξερίωμια 
ἐποίησε δῖαν. Οἴἶορ. διάςημα ἐποίησε ϑϊαν. ἸΜΠοΐη. τῷ οἴκῳ) τῳ 
γαῳ 247. τῷ τοίχῳ ὙΠεοάοτεῖ. Ἰ. οἶξ, κυκλόϑεν] κυχλωϑεν 24ς. 
ἔξωθεν] , ΧΙ. ὙΒεοάοτει. 1. οἷς. εξοϑὲν 242. τὰ οἶχε 19] τῷ νας 
δῖαν. Μοίᾳ.Ύ. ὅπως μὴ δίς. τὰ βη. ςοπ).} α 242. ἐΐα μὲ ποὴ αἰ ἱπρεσ 
γδπὶ παμνος ΚΥγ. ΒαΥ-ερτ. ἐπιλαμβάνωνται!) ἐπιλαμξανονται 134. 

ΝΙΙ. Καὶ ὁ οἶκος] ὁ γαρ οικος 82, 93, το8. οπιρί. οἰκοδο- 
μεῖσϑαι 15] οἰκοδομησϑαι (ἢς ἰπῖτὰ) 2421. λίϑοις] ργδεηηϊεῖ, ἐν 4.4, 
τ6.Ἡ λίϑοις---ῳκοδομήϑη] ἰαρέάίδως γερὶς ρεηζεέϊε εἰαογαιὶς α΄ ἀὐβεαία 

ἀκροτόμοις) ολοχληροις ἀκροτομοις ἀπηρτισμε- 
νοις 44) 74γ) τοῦ, 120, 134) 124) 236, 242) 243, 244. (δῖ. Νῖς, 

Ἔ ολοκλῆροις ἀπηρτισμένοις ζ2. ῬΓΔΙΛΪΝΙ. ολοκλήροις 1217) 123. 

(οπιρί. ἀργοῖς) αἀπηρτισμενοις τηᾶῖρ. 151. α ΟΟΠΙΡΙ. καὶ 

σφύρα ἃς. τΣ »παϊϊοεὶ εἰ (ξεν πον οἱ αμάϊα ἱπ ονο δεῖ: Οτρεῃ. 

". ός. καὶ πέλεκυς] και πελυΐξ 82,93, τοβ. ὙΠεοάοτεῖ. Ο.. 24. ἴῃ 

3 Ἀερ. σπεῦος σιδηρδν) σκενος σιδηρε τό, 745 τού, 120, 121, 123, 
134) 144.) 1ς8, 2306, 243) 244, 245. ΑΙά. (τ. Νῖς. οὐκ ἠκόσϑη] 
ὃ (Πς) ἠχέσϑη ς6.- οὐκ ἤκεσαι ΑΙεχ, ἐν τῷ οἴκῳ] α 19, 82) 93» 
247. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. Ὑμοοάοτγεῖ. ]. οἰἉ, ἐν τῷ οἰκοδομεῖσϑαι}) αὶ ἐν τω 
2.42. ἐν τῷ οἰκοδομεῖσϑαι αὐτὸν] ὅτε φκοδομεῖτο δῖαν. Οἴτορ. 

οἰκοδομιεῖσϑαι] οἰκοδομησαι 1 ς8. 
ΝΠ. βεῖξ οοπι. ἰηΐερτ. 24ς. 

τοῦ καλύμμαἶος ἐποίησεν ὅν. Οἴτορ. 
74, τοῦ, 110, 121, 134.» 144)342. τῆς πλευρᾶς] Ἔ αὐτῆς 2536. 

(δι. Νὶς. τῷ καλύμμαῖος 5ιαν. Μοίᾳ. τῆς ὑποκάτωθεν] α τῆς 

236. Ὁ ῖ. Νίς. τῆς ὑποχάτωθεν---τὴν δεξιῶν] ὑποκάτωθεν τῆς 

δεξιᾶς ὠμίας τῷ οἴκε Αγ. τ. τη. Εὐ. ὃς ἐςσὶν τῆς ὑποκάτωθεν 
πλευρᾶς τῇ οἰκα τῆς δεξιᾶς ϑίαν. Οἴτορ. τὰ ὑποκάτωθεν ὑπὸ τὸν 
τοῖχον τὰ νὰξ τὸν ϑεξιον ϑίαν. Μοίᾳ. ὑπὸ τὴν] ἐπι τὴν 93, 1οϑ, 
1 ς8. Οὐοπηρὶ. ὑπὸ τὴν ὠμία»} ἐπι τὴν ὁμοιαν82. ὡμίαν]) νωμιᾶν 
121. ὡμοίαν (6) 242. καὶ ἑλικτὴ ἀναδασις] και ελικαι αγαξα- 
σεις Χ]. εἰ αἰτεηίως βεχωοίμς ὅγι. Βαι- Ἠςῦτγ. ἑλικτὴ] ελικτὴ 93. 
1οϑ, 1ς8. ΑἸεχ, Τεοάοτεῖ. ἰος. οἰ. 'ἑλικτὴ ἀνάβασις] ἑλικτὴ ἦν 
ἀνάξασις ϑἷαν. Οἴἶτορ. ἰναβασις] αναξασιν ιοϑ. ἦν ἡ ἀνάξασις 
Ὑδεοδοτεῖ. 1. οἷ. εἰς τὸ μέσον) εἰς τὴν μεσὴν το, 82, 93, 108. 
ὙΠοοβοτεῖ. Ϊος, ὍΣ καὶ ἐκ τῆς ὅζο. δὰ ἤἥη. (Ομ... 7 καὶ ἐκ τῆς μέσης 
ἐπὶ τὰ Υ μέρη ἦν ν εἴσοδος ϑἷαν. Οἰΐτορ. ἔχ τῆς μέσης] ἐπι τῆς με- 

247. ἐκ τῇ μέσε 8ϊλν. Μοίᾳ. τριόροφα] τριωροφα ιοό, τ20, 
, 1349) 144γ 1.8. ΑΙά. ΑἸεχ. ὙΒεοάοτεῖ. 1. εἶς. τριωφορα το. 

ΙΧ. Ὠεεῖ ΘΟη. ἰηῖορτ. ς6. Καὶ ὠκοδόμησε--- αὐτόν] κα οιαι ἰπίοτ- 
της. 247. καὶ ἐχκοιλοςαϑμησε] καὶ ἐχοιλοςασμει το, 108. Οομρρὶ. 

ἐκοιλογάσωσε ((0) 21. α 82. εἰ αὐαφκανὶε ὅγτ. Βατ- Ηεδσ. 

Α ΝΑ “Φ 

Και ὁ πυλὼν] καὶ τὸν τυλῶνα 
Ἁ 

ὁ πυλων)] α ὃ ΧΙ, 44, 

, 
δο 

7. 

ἐχοιλοξ,. τ. οἶκ. κέδροις} ἐέχὶἑ φκοφμθ «ἰοηεῖρ αφαεαγίδης εδάγίμς. γυΐϊσ. 

τὸν οἶκον] αὐον 19, τοβ, τ ς8. (ὐοπηρὶ. ργαεπιῖῖ, αὐτὸν 93. κέϑροις 
Ργϑογαΐττ. ἐν 19, 93, 108. (οπιρὶ. φατνωμασι και διαταξεσιν εν κεδροις 
64,71. 119. ΑἰΙά. φατνωμασιν και διαταξαισιν (ἢ) εν κεδροις (εν 6- 
τοῦ πὶ. ἰηΐετι.) τ21. φατνωσεσιν καὶ διαταξεσιν τὸν οἶκον ἐν κεόροις 

158. Ργααγῖι. φατνωμαᾶσι καὶ διαταξεσι 243, 244. φατνωσεσι και 
διαταξεσιν ἐν κεδροις 2.4.7. Ρτοορλϊ, φατνώσεσιν καὶ διατάξεσιν ΑἸεχ. 

φωρήρσι κεδρίνων ξύλων Αττη. τ. Απῃ. Εά. 
Χ. ῴὠκοδόμησε] -Ῥ αὐἴον 24ς. τὲς ἐνδίσμες} τὰς δέσμες 93. 

α τὰς 2(ς. ἱνδίσμες) τρωμα πιᾶτρ. 243. δ᾿ ὅλα τὰ οἶκε] ἔδς 
νιξροῦϊ. Απτῇ. 1. στὴ. ΕἘά. κυχλόϑεν ὅλι τῷ οἴκα ϑῖδυ. τῦτέ 
--ὗψος αὐτῷ τῶτε πήχεων ἐν τῷ ὕψει αὐτῷ ϑῖλν. ἷν πήχει] τν- 
χιἕων Οομρρὶ. τὸ ὕψος αὐτῷ] τὰ υψες αὐτὰ 244. συνέσχε] 
συνέχεεν (ΟπηρΙ. τὸν σύνδεσμον] τὸν ἐνδεσιμοον ΧΙ, 71) 74) τοό, 120, 
134) 1447 236, 242, 243) 2445.247. ΑΙεχ. (ατ. Νὶς. τοὺς ἐνδεσμους 

19, 82) 93. 18. ΤΓΒεοάογεῖ. ]. οἶξ. τοὺς συνδέσμους ςζ. τὸν δεσμον 
(εν τεο. πὶ. ργξῆφίτγ) 121. ἐνδέσμες Οοπρὶ. - ἐν ξύλοις} αὶ ἐν 134, 
416, 242. 

ΧΙ. Μετ. τα, τῶ 13) 14. βαθεῖ, ἢυ12 ἰεςοη͵8 ναπεῖδῖε ἀείοτραι, ς2. 

Αγηι. 1. Απη. Ἐά. θογρ. ϑίαν. μβαδεξ εἰἰδπὶ Ψυϊσαα. λόγος] ὁ 
λογος 144,242. Σαλωμὼν] Σολομὼν (4101 Σαλομὼν) (δῖ. ΝΙο. 

ΧΙ]. Ὁ οἶκος] -Ε Ἑ Κυριου 247. ὃν σὺ] α συ 2ῃς. οἰκοδο- 

μεῖς} οἰκοδομησας 74. ὠχοδομὴς 242. ὠκχοδωμεὶς 24ς. ὁδεύης] 
οδευεις ΧΙ, 71. οδευσῃς 44,|52, ςς, (ςό. οοττ. οδευης) 6,4, 74) 92, 120, 
123») 134) 1445 243) 2445) 24ς, 247. οδέενσεις τού, 121, 436. τοῖς 
τοροςαγμ.] ῬΓΟΘΠ ΠΣ, ἐν ςό, 123, 246. Οοπλρὶ. καὶ τὰ χρίματά ( μ5} 

α (βαδεῖ ἰπ πιᾶγρ.) 151. μὰ 242. καὶ τὼ χρίματαά με ποιῆς] 
α 1οὔ. ποοιης] τδοιησῆς 55, 74. 243, 244.) 246. ποιήσεις ς6. ποιεις 

71) 236, 242, 24ς. καὶ φυλάσσῃς] φυλασσειν44. φυλάσσης 
φυλάσσεις ξό, 71, 120, 24ς. φυλασσῃ 64. φυλάσεις (ἢς) τού. 

τασὰς] σαντας 71. 1ο6. ἀναςρίφεσϑαι] ἀναςρεψασϑαι 244. ἐν 
αὐταῖς} ἐν ἄἀντοῖς τι9, 24ς. αὕτοις 242. τὸν λόγον μου] -ἰ- σὺν 
σοι 557 719) 24ς. ΑἸεχ. -Ἐ ἐν σοι ςό, 246, 247. “Ἐ σοι 64. -Ἐ πρὸς 
σε243.244. -ἰ μετὰ σὰ Οοηρί. ὃν ἐλαλησα] ὃν ἑλάλης (Πς) ΧΙ. 

ΧΙΠ. Καὶ κατασκηνώσω) » και 44. κα]ασκηνωσω) -Ἑ σε ΧΙ. 

κατασκηνω 119. νίων Ἰσραὴλ] αὶ νιων 44. υἱὸν (ἔς) Ἰσραὴλ ςὅ. 

καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω ὅζο. δὰ ἔπ. σοι.} α ςς. οὐκ ἐγκαταλείψω] 
οὐ καταλείψω Οομηρί. ἐγκαταλείψω) εγκαϊαληψω “4ς. τὸν 
λαόν μου] τον οἶκον 44. ἸΙσραήλ) ριχεπηῖτι. τὸν τ ς8. 

ΧΙΨΝ. Καὶ ῳκοδόμησε τς. δὰ ἤη. σοπι.] , ςό, 247. 
δόμησε Σαλωμὼν] καὶ Σολομὼν ὠκοδοιρησε 44. Σαλωμὼν] ργαπλ, 
ὁ ΧΙ. συνετέλεσαν] συνετέλεσεν ΧΙ, ς2, ςς, 64, 715) 74, τού, ττ0, 
120, 1347) 1442. 2306, 242, 243, 244) 24ς, 246. (ομμρὶ. Αἰεχ. (δῖ. 

ΝΟ. 

ΧΥν. Καὶ φκοδόμησε] λ φκοδομησε, 44. καὶ συνετέλεσε “46. 
Ἔ Σαλωμὼν 24). Καὶ ὠκοδόμησε τὸς τοίχους Και ὠχοδομησε 
Σαλωμὼν τὸν οἰχον, και συνετέλεσε τὰς τουχοὺς τό. τοῦ οἴκου ἔσω- 

3εν) ἔσωθεν τοι (ἢ) οἶκε 244ς. ἔσωθεν 1]  1Ι, ΧΙ, 19, ς ς» τ, 
82, 93, 1ς8, 446. ἔύλων χεδρίνων)] ξύλον κεδρύνων (ἢ) 242. 
τῷ ἐδαφες} ἀπὸ τῆς γῆς ϑῖλν. Μο. ἀπὸ τῷ ἐδάφες---τῶν δοκῶν] 
ἀπὸ τῆς γῆς ἕως τῶν τοίχων καὶ ἀπὸ τῶν τοΐχων ἕως τὰ ἄκρου οἷδν. 

Οἴἶτος. τ οἴκε 15] τε τοιχϑ 122. καὶ ἕως 1 ---τῶν δοκῶν] και 
ἑὼως τῶν δοκων καὶ εὡς τῶν τοίχων 11, το, 93) τοϑ, 243, 244. καὶ 

ἕως τῶν τοίχων καὶ] α 247. καὶ ἕως τῶν δοκῶν] ατ44. ἕως τῶν 

ΠῚ 

Και ῳὠχο- 

“-“" 

απο 



τό. 

17. 18. 

19. 

20. “ 

δοκῶν] αὶ ἑως 44. 
ΕἾ 

4 

ΚΕΦ. ΟἹ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ, 

τῶν τοίχων. χαὶ ἕως τῶν δοχῶν' ἐχοιλοςάϑμησε συνέχόμενα, ξύλοις ἔσωθεν" καὶ περιέσχε τὸ ἔσω 
τϑ οἴχου ἐν ἘΛΕΡΕΧΙΕΙ ποευχίναις. Καὶ φκοδόμησε τοὺς εἴκοσι πήχεις ἀπ᾽ ἄκρου τϑ τοίχου τὸ 
πλευρὸν, τὸ ἕν ἀπὸ τῷ ἐδάφους ἕ ἕως τῶν δοκῶν" χαὶ ἐποίησεν ἐκ τῷ δαὶ ἰρ εἰς τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων. 
Καὶ τεσσαράκοντα πήχεων ἦν ὁ ναὸς [Καὶ διὰ κέδῥου [πρὸρ. τὸν οἶκον ἔσω ππτλοχὴν ἐπαναςάσεις, 
καὶ πέταλα, χαὶ ἀγάγλυφα πτ-ἄντα ἀξδειγᾳ: οὐχ ἐφαίνετο λίϑος"] Κατὰ πρόσωπον τϑ δαδὶ ῃ ἐν 
μέσῳ τῷ οἴκου ἔσωσεν, ὅδναι ἐχεῖ τὴν χιξωτὸν διαϑήχης. Κυρίου, Εἴχοσι πήχεις μῆχος, καὶ εἴ- 

,χῦσι αἴχεις πλάτος, καὶ εἴχοσι ἥχεις τὸ ὕψος. αύτϑ' χαὶ περιέσχεν ̓ αὐτὸ χρυσίῳ συγκε: 
. χλεισμένῳ' χαὶ ἐποίησε ϑυσιαςήριον κατὰ πρόσωπον τῇ δαξὶ [ρ, καὶ δ ρεΣχίν αὐτὸ χ χρυσίῳ. 

21. 22. Καὶ ὅλον τὸν οἶχον περιέσχε χρυσίῳ, “ἕως συντελείας πταντὸς τῇ οἴχου. [Καὶ ὅλον τὸ ἔσω τοῦ 
23. δχξεὶρ ἐπετάλωσεν τῳ) χρυσίῳ. Καὶ ἐποίησεν ἐν τῷ δαξὶρ δύο [χεριδὶ μ δέχα πήχεων μέγεϑος"' :» «ἢ 
24. ἐφαϑμωμένον" ς Καὶ πέντε πήχεων πτερύγιον, τοῦ χερουξὶ μ τοῦ ἑνός, χαὶ πέντε πήχεων αἹερύ- 

γίον αὐτῇ τὸ δεύτερον, ἐ ἐν πήχει δέχα ἀπὸ μέρους πτερυγίου αὐτὸ εἰς μέρος ππττερυγίου αὐτοῦ. 

" ΠῚ 

ἕως ΤῊ οἰχου 243. 44 Ἰγαδε: ἐμ ϑγγ. Βαγ- ΗΘ Όγ, 

ἕως τοῦ ἄκρου δῖαν. Μοίᾳ. ἕως τῶν δοκῶν---τῷ δαδὶρ ἴῃ σοπη. [64.] 
ἑὼς τῶν δοχων. "και ἐποιῆσεν αυτῳ ἐσωϑὲν ἐκ τὰ δαξιρ 246. ἔκοιλο- 
ςάϑμησε συνεχόμενα] ἐκοιλογαϑμὴ τοεριεχομενα 247. Ῥγεπηϊτ. καὶ 
Ο(ουρί. καὶ ὶ ἐκοιλοςαϑμησε Ατηι. τ. Αττη. Εά. κυκλόϑεν ἔγησεν ὥςε 

συνεχέσϑαι δῖαν. Οἷἶτοσ. κυκλόθεν ἔφησε συνεχόμενα 5]αν. Μοίᾳ. 

ξύλ οις} Ργατηϊτε. ἐν 10. 82, 93. ΟΟἸΡΡΙ. ξύλοις ἔσωθεν] - τῷ ἐδά- 

φες τοῦ οἴκου ϑίαν, Οἴἶορ. ξύλοις ἔσωθεν ὃζς. δὰ ἔπ. ςοη,. ξύλοις 

ἔσωθεν τοῦ οἴχε πλευραῖς πευκίναις ϑἷαν. Μοίᾳ. 

καὶ περιέσχετο (6) 44, τοῦ, τ44. κα και 34: 

ἐσχοὸν 1ς8. περιέχειν δῖαν. Οἶγορ. 
οἴχου Ατίῃ. τ. Ατη]. ΕἘά. ἔσω τοῦ] ἑως τῇ τοῦ. τῷ οἴχου] του 
γοῦχε 236. κα ϑῖδν. Οἷἶτορ. ἐν πλευραῖς] α ἐν Αγπη. 1. Ατα). Ἑἀά. 
δίαν. πλευραῖς πευκίναις] ΤΥ. 82, 93. τοϑ. (ομηρ!. 

ΟΧΨΊῚ. τοὺς εἴκοσι] τοῖς εἴκοσι 24ς. τσήχεις] τῆχυς 74. τῷ 
τοἴχου) τὲ τείχὲς 71. τῇ οἱχξ 93. Οοπιρὶ. τα τοίχους 24ξ. τὸ 
«:λευρὸν] δ18 (οτῖδῖς 11. τὸ πλευρὸν τὸ ἕν] τῶν πλευρῶν τῶν κεδρίνων 

Οουρὶ. ἀπὸ τῷ 5 ἰδάφους] ἀπὸ τὰ ἃ ἔδαφος (ἢο) 245. αὶ τῷ Οοτρρὶ. 
ὙΠεοδοτεί. 1. οἷς. -Ἐ τοῦ οἶκον ΑΙεχ. ἀπὸ τῆς γῆς ϑῖδν. ἕως τῶν 

δοκῶν] α ἐως 19. ῥγαιηϊεῖ. καὶ 44. ἕως ἄκρου 58᾽14ν. καὶ ἐποίησεν] 
ἐς αυτῳ ΧΙ, 44. ς 5» ς6, 110) 1217 1ς8,242, 243. Αἰὰ. ΑἸεχ. -Ἐ αυῖο 
2; 74, τού, 120, 123» 134) 1445) 216, 244. 247. (αἴ. Νίςο. -Ἑ αὐτὸ 

ἄνωθεν 64. -᾿ ἑαυτω 24ς. -Ἐ αὐτὸν Οοπι)ρὶ. - ἐκ τοῦ] ἐσωϑὲν τοῦ 
ΧΙ, 44) ζ2, τό, 71, 74, τοῦ, 119) 120, 1219) 144, 158, 236, 248, 24, 

Α ᾽ Ὶ 

χάαὶι περιεσχε τὸ] 

τεριέσχε] σερι- 

τὸ ἔσω τὰ οἴκου]. ἔσωθεν τοῦ 

247. Αἰοκ. εσωθὲν ἐκ τα 85, 123. (ομηρί. ΑΙά. Οδι. Νίς. ἕως τοῦ 
Ὑπμοοάοτεί. 1. οἷξ. ἐκ τῷ δαξὶ 6] τὸ ἔσω ἀπὸ τοῦ Ὁ ϑυσιαρηρίου δ[αν. 

Οἴτορ. τὸ ἔσω ἐκ τοῦ δαξὶρ ϑμν, Μοΐ. δαξὶρ] δαξειρ ΧΙ, ςς, 
121, 247. ἍΙεχ. δαδειρ τὸν τοῖχον 19, 645 71, 93») 108, 119, 243, 
544. ΑΙά. ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἴ. εἐδαφες γ1. Δαξεὶρ τὸν τεῖχον (ἢ) 82. 
ϑαξηρ (ἔς ἰῃῖτ) 236, 242. εἰς τὸ] εἰς τον τοϑ. Οοτηρὶ. εἰς τὸ 

δα. δὰ η. ςοπη.] 242. εἰς τὸ ἅγιον] εἰς τῷ αγια 123. Οα Νῖς. 
Ὑπεοάογοῖ. 1]. οἰξ, 

ΧΝΠ. α Οοπι. ἱπίερτ. 242. Καὶ τεσσαράκοντα] και σαρα- 
κόντα 44. τοό. κα καὶ 64. 144. Ατηι, τ. Αση Ἐά. πήχεων] τοη- 

χῶν 11, (ΧΙ. ἤς ςοπῆβδηϊετ.) 449 τς, 74) τού, 121, 123, 134) 144) 
236, 2435 244, 246. Αἴεχ. (αἵ. Νίς. ὃ ναὸς] ῥταιτηϊῖ, αὐτὸς 82, 
93, 1ο8.. Τεοάοτεῖ. ἱ. εἶτ, ὁ οἰκος αὐτὸς τὰ ναξ΄ εἐσωτάτων 247. αὖ- 
τὸς ὁ ναὸς κατὰ πρόσωπον τοῦ ϑαξίρ (οπηρί. ὁ οἶκος" ὅτος ὁ ναὸς ὁ 
ἐσώτατος ΑἰΙεχ. τῷ ναῷ δῖαν. Οἴἶτορ. ὁ οἶκος. ὅτος (ἰςὶ) ναὸς ὃ ἔσω- 

Ἅὲν δῖαν. Μοίᾳ. 
ΧΥΠῚ. Καὶ διὰ κέδρε---ἔσω) καὶ κέδρῳ τεριεσκέπασε τὸν οἶκον 

ἔσωσεν ΟομΊΡΪ. πολυκὴν ἐπταναςάσεις) πλοκιναι ἐπαναφάσεις 247. 
καὶ ἔγλυψεν κολαπ]ὰς Οοιηρὶ. καὶ πέταλα] καὶ διαπεπετασμένα 
τποίταλα ΟὐἴηρΙ. καὶ ἀνάγλυφα] α Οομρί. οὐκ ἐφαίνετο---τοῦ 
δϑαξὶρ ἴῃ σοπι. [64.7 εχ ἐφαίνετο λιϑος καῖα τροσωπὸν τὲ ϑαδερ (πυ 
Ἰηϊεγρυπόοπε) 247. οὐκ ἐφαίνετο λίϑος] καὶ λίϑος οὐκ ἐφαίνετο 
Οοηνρὶ. 

ΧΙΧ. Κατὰ πρόσωπον) Ργϑετηΐττ. ὃ Ὑπεοάοτεῖ. ". οἴ, Κατὰ 
τρόσωπον τοῦ δαθὶρ} α 242. Καὶ τὸ δαξὶρ Οοπιρί. τε δαξὶρ} 
, τὸ Ὧ4. δας} ρ] δαβειρ (ς υϑίᾳιιό) ς ς, 93. 121, 1.8, 24ς. Αἰά. 
ὙὝΠεοάοτεϊ. 1, εἶ, ἔν μέσῳ] κα ἐν 247. ἔσωϑεν) καὶ ἐσωϑὲν 247. 
δοῦναι] ἡτοιμασεϑῆναι (ἢς) 447. ῥγαποιϊτε. ἡτοίμασεν ΑἸεχ. ργαπηϊεῖ. 
τοὺ ὙΒεοάοτεῖ. 1. οἴ.  ὄδᾶναι ἐκεῖ] ἐκεῖ δὲ ἣν καλὸν συςῆναι ϑῖαν. 

Οἴτοσ. ταρεσκεύασε συςῆναι ἐκεῖ δῖαν. Μοίᾷ.ς διαθήκης] ργα- 
πλλτῖ. τῆς τού. Τπεοάοτεῖ. ]. εἶξ. .λ δίαν. Οἴἶτορ. Ν 

γον. 1. 

ΧΧ. Ἑἴκοσι] ργαπητῖ. καὶ εἰς σροσωπὸον τα δχδιρ 64. Αἴεχ. ῥγῶ- 
τηῖτς, καὶ κατὰ τρόσωπον τῷ δϑαξὶρ Αττη. τ. Ατπι. ΕΑ. ϑῖαν. Μοίᾳ. 
Εἴκοσι πήχεις τ} καὶ ἥν κ πήχεων δ[λν. Οἷἶτορ. Εἴκοσι τή- 
χεῖς τ᾿ --εΐκοσι πήχεις 357] , Αἰτογυῖγ. οὐπὶ ἱπτεγπιεά, 242. τή- 

εις 1᾿, 2", 3..] πηχέων το, 82, 93, 108. (οπιρ!. ὙΠοοάοτεῖ. 1. οἶϊ, 
μῆκος] ργιηϊτ. τὸ τ9, 93, 108. Οοπτρὶ. ὙΓβεοάογει. 1. οἷ. -ἘἙ αὐτοῦ 
Ατηγ. 1. ἐν τῷ μήκει Αττη. ΕΑ. 5᾽αν. Οἷἶἷτοσ.:. ὀ μῆκος---ἴκοσι 32} 
πλάτος καὶ εἰς ττρόσωπον τὰ δαθδεὶρ εἴκοσι ΑἸά. αὔχεις 2] κ 71. 

πύχεων (ἢς ᾿π4) δϊαν. Οἴἶγορ. τλάτος] ῥγατηϊτῖ. τὸ 10, 93- 
Οοιηρὶ. Ὑγπεοάοτεῖ. ἰος. εἶτ. ἐν τῷ σλαάτει Ατππη. Ἑά. ὅ[αν. Οἴτορ. 
τὸ ὕψος αὐτῷ] α τὸ 44) 64, 119, 246.5Ύ6 αὐτὸ 15] αντω τοό6. αὖον 
1ο8. αὐτὰ Αττη. τ. Αππ. Ἐά. αὐτὸ χρυσίῳ 15] αὐἴον χρυσίῳ 
(ῆς ἰη) 11. αὐτὸν χρυσῶ 24ζ. συγκεκλεισμένῳ)] συγκεκλησ- 
μένοι 24ξ. συγκεκλεισμένον Ὑπεοάοτεῖ. ἰος. εἶτ, χαϑαρῷ, ΑΤΏ.. 1. 
Αττῃ. ΕΔ, 8[αν. Μοίᾳ. καὶ ἐςερέωσε δῖαν. Οἴτορ. καὶ ἐποίησε--- 
τοῦ δαθὶρ] καὶ ἐποιησε ϑυσιαςήριον κεδρε" Ἂὦξ καὶ περιεπειλήσε Σαλο- 
μὼν τὸν οἴχον ἐνδοϑὲν χρυσίω ἀποκλείςῳ, καὶ τσαρηγαγεν ἐν καϑηλω- 
μασι χρυσιου καΐα τροσωπον τοῦ δοίδειρ τηᾶτρ. 243. καὶ ἐποίησε 
ὅτε. δὰ ἄη. ςομ.} δἰ υεβιίιυὶ ϑοίοπιοῃ Τεριρίμηι ἱπίεγὶμς ἀμγὸ βητο, εἢ 

αἴχι! ἰαπιίπας εἶσυὶς ἀμγεὶς ἀπίς ζαείοπι ἀαδὶγ, εἰ υϑῆίυϊ! ἐΠ]μ 1 ἀπο. 

8[αν. Μοίᾳ. εἰ ἤς ἔετε Αππη. 1. Ασπι. ΕἘά, ϑυσιαςρήριον] -ἰ- κεδρι- 

νὸν ξς, 64, γ1,), 119, 158, 44ς. ΑἸά, 81᾽αν. Οἷἶτογ. Ἐ κέδρε ΑἸεχ. 
τράπεζαν κέδρινον Ατπ). τ. Αττῃ. ἙἘά. κατὰ τρόσωπον τοῦ δαθὶρ] 
καὶ τεριέπληῆσε Σαλωμὼν τὸν οἶκον ἐνδοϑὲν χρυσίῳ αἀποχλειςω" καὶ 
παρηγᾶγεν ἐν καϑηλωμασιν Χρυσιε καΐα τῦροσωπὸν τε ϑαξειρ 247. 
ῆς, ηἷῆ τσεριεπίλησεν, ΑΙεχ. τὰ ϑαθ)ρ]} τα δαβειρ (υῖ (επιρετ) 110. 
τε 24ς. τὰ ϑυσιαςηρίου (υϊ ἕυργ) ϑίαν. Οἴἶτοξ. καὶ περίεσχε 
αὐτὸ χρυσίῳ “"7 ἕως συν]ελείας παντὸς τοῦ οἴκου δίαν. Οἰἴἶτορ. 

τὸ 23] αντω 93. (τού. ροϊξεα ςοτῖ.) 242. 
416. χρυσῶ 74: 

ΧΧῚ. Καὶ ὅλον---χρυσί] α οὑπὶ Ἰἰηϊειτηςα. 242. 
περιέχρισε Οὔἥφεη. ἷν. 2ος. 

ταντὸς τὰ οἴκου) α Τῷ 247. 
ΧΧΙΠ. ἐν τῷ δαξὶ»] τὸ δαξειρ γ)ῖ. κεν 243. ΤΠ οοάδοχεί. 1], εἰξ, 

τῷ δαξειρ 244. χερεξὶμ] χερεδειν (Π1. ἢς 'ἱπῆ8) ΧΙ. -Ἐ εκ ξυλων 
κυπαρισσινὼν 10, 71, 158, 24ς, 247. (οπλρὶ. χερεδ ξυλων κυπαρισ- 

σινὼν 449. τοῦ. -ἰ ξυλων κυπαρισινων .2. χερεδειμ ξυλων κυπαρι- 
σινῶν ςς. ΑΙεχ, ἔς, π] κυπαρισσινων, 110, 123. ΑἸά, χερεῦειν ξυ- 
λὼν κυπαρισσινων 64) 121. “ ξυλων χυπαρισσινων 74) 1447) 236, 
244. ΟΑτ. Νίο. χερδδειν ἐκ ζυλων κυπαρισσινων 1ο8. χερεῖξιν ξυ- 
λων χυπαρισσινὼν 120, 134. χεραδεμ ξυλων κυπαρυσσινων 243. 
δέκα πήχεων] δεκα τσήχεος 144. -Ἐ ἐν τῷ μέτρῳ ϑῖαν. 
τὸ μῆχος 82. ῥγα τ. τὸ 93) 108. Οοπιρὶ. Ἔ αὐτὰ 242. 
μωμένον) ἐραϑμωμενων Π7,1 48, 342. ἐν ςαϑμω 247. 

ΧΧΙΝ. Καὶ πέντε 15] καὶ ἐκ πέντε (ἢς ἰπῖτὰ) Αὐτπ. τ. Ασπ. Ἑά. 
α καὶ 8.αν. Οἴἶτορ. Καὶ πέντε τ᾿ --- τὰ 5 ἱνὸς] α συλ ἰπίογηχοά, 242. 

Ἰστερύγιον 11 ῥρτδεπητς. το 93. Οοπηρί. τᾷ 5. χερεξὶμ] χερβῦ (ἔς ἰπ- 
14) 71. χερεδιν (οοιτ. τὰ χερεῦιν} 1 34. τῇ 5 χερεξίμ---πτερύγιον 2) 

οὑπὶ ἰπϊογπγεά. 92. Οαἵ. Νίς. τῷ χερεδὶμ τὸ ἑνὸς} αὐτῇ τὸ ἕν 
447. Αἰεχ, ἢς ἔετε στη. σ. Ασηι. Εά, χερεδιμ] χερεδ ΧΙ, (ἔς 

ἴηῖτα 64, τού, 119, 121, 243. ΟΠΊρΡ|.) 120. χερωθ 44. ἵἴϊὰ [επγεὶ 
νεῖ. 26. «αἰϊδί χερουδ. χεραδειν (ῆς ἰη8.) τοϑ. αἸερύγιον 49} 

τ]ερυγιων 242. ῬγαΠΊΪ τ. τὸ 247. ΟΟμΡΙ. τ]ερύγιον αὐτὰ τὸ δεύ- 

τερον} πτερύγιον τῷ χερεδὶμ, τῷ δευτέρῳ δῖαν. Οἷτος. αὐτῇ τ] 
α1ς8. Αττι. τ. Αστῃ. Εὰ, τὸ ϑεύτερον] τὸ δευτέρον δὲ 11. ἡ τὸ 

᾽ Ὦ 

αὖὐ- 

χρυσίῳ 25] χρυσιον 44, 

τποεριέσ χε] 
χρυσίῳ] χρυσιον 44. χρυσὼ 74. 

ἐςαϑ- 
μέγεϑος} 

ἘΝ 
͵ 

, 

ἜΤΗ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

᾿ ΚΕΦ, γ᾽: 

Οὕτως τῷ χερεδὶμ τῷ δευτέρῳ, ἐν μέτρῳ ἐγὶ συντέλεια μίᾳ ἀμφοτέροις. Καὶ τὸ ὕψος. τῷ 'χερ- ὃς, 5ς, 
δὶμ τῇ ἑνὸς δέχα.ἐν πήχει". χαὶ ὅτω τῷ χερεξὶμ τῷ δευτέρῳ. Καὶ ἀμφότερα χερεξὶμ ἐν μέσῳ 27. 

τῷ οἴχε τῇ ἐσωτάτα" χαὶ διεπέτασε τὰς πτέρυγας αὐτῶν, καὶ ἥπ]ετο πτέρυξ μία τᾶ τοΐχε, χαὶ 

- τέρυξ χερουξὶμ τῇ δευτέρου ἥπετο τῇ τοίχου τῇ δευτέρΒ" χαὶ αἱ πτέρυγες αὐτῶν ἐν μέσῳ τὸ Ὁ 

οἴχου ἥποντο πτέρυξ τέρυγος. Καὶ περιέσχε τὰ χερεξὶμ χρυσίῳ. Πάντας τὸς τοΐίχες τοῦ 28. 29 
οἴχε χύκλῳ ἐγχολαπ]ὰ ἔγραψε γραφίδι χερεξὶμ, χαὶ φοίνικας τῷ ἐσωτέρῳ χαὶ τῷ ἐξωτέρῳ. Καὶ 20. 

᾿ πὴ ἔδαφος τῇ οἴκου περιέσχε χρυσίῳ τὰ ἐφωτάτου χαὶ τ ἐξωτάτε. Καὶ τῷ ϑυρώματι τῇ ὃα.. 31. 

ξὶρ ἐποίησε ϑύρας ξύλων ἀρχευϑίνων, ςοαΐ, τετραπλῶς, [Καὶ φλιᾶς πενταπλᾶς, χαὶ δύο θύρας. 52, 

ξύλων ππευχίνων: χαὶ ἐγχολαπ]ὰ ἐπ᾿ αὐτὼν ἐγχεχολαμμένα χερουξῖμ, χαὶ φοίνικας, καὶ πέταλα, 

διαπεπετασμένα' χαὶ περίεσχε χρυσίῳ, χαὶ κατέδαινεν ἐπὶ τὰ χϑβρουξὶμ χαὶ ἐπὶ τοὺς φοίνικας 1 

᾿ 

ἈΠεχ; ἐν πήχει δέκα] δεκα ἐν τηχει ΧΙ, τὸ, 44) ς 5. 64, 71. 82, 
93. 1ο8, 119, 120, 121) 123) 134) 144. 236) 242, 24) 247. (ΟΠΙΡΙΪ. 

ΑἸΙά. ΑΙεχ. (αἵ. Νίς. ἐν σήχει δεκατω ςό, 246. δεκα εν τείχει (ἢ) 
ιοό. δέκα τήχεων Αγ). 1. Ατη, ἘΔ. δῖαν. ἀπὸ μέρους τ]ερυγίᾳ 
αὐτῇ} ἀπὸ τ]ερυγίου Ατην. 1. Ατπι. Ἑά. δῖαν. Οὗἶτορ. ὠ τ]ερυγίου 
αὐτῷ 19] πῆερυγιον αὐτῇ 44. πῆερυγων αὐτα 24... κα αὐἷαε, 247. εἰς 
μέρος] καὶ εὡς μέρους 82, 93, 1ο8, 1τς8, Οομηρὶ. ΑΙεχ. εἰς μέρος 
τ]ερυγίου αὐτῷ] ΜΕ 4}. α ὅ4, 71» 74, τοό. εἰς 

αἹερύγιον τ]ερυγίων αὐτῷ Ατα. 1. Αἴπι. Ἑά. ἕως τ]ερυγίου αὐτξ 
δῖαν. Οἰἶΐϊτορ. 

ΧΧΝ. Οὕτως] καὶ βτὼ 123, “36, 242. (δῖ. Νίς, καὶ οὗτος 
24. ρτγατηῖτ. Καὶ δέκα ἐν πήχει Αἰεχκ. -Ἐ τὸ μέτρον Ἰηῖεῖ Ὡποοβ 
ϑίλν. Μοίᾳ. Οὗὕὗτως---τῷ δευτέρῳ] Καὶ τῶ δεντέρω χερὰδ Οοτηρὶ. 
ὅτως καὶ τῷ δευτέρῳ χερεξὶμ ἐν ἑνὶ μέρῳ ΑἸπῃ. 1. Ατπαι. Εά. τῷ 
χερεδὶ μι] τῳ χερβῦ 11. (ςς. Τγ408 ἐμ δά. Ὁ αἱ. γηδη. εἰ ἄς ροῖξεα.) 
1ς8. Αἰεχ. τὸ χερεῦδ τό, ό4. ,.71. τὸ χερεδὶμ 242, 24ξ. τῷ 
χερεθὶμ τῷ δευτέρῳ] καὶ τῷ δευτέρῳ χερεδιμ 82, 93. ἔς, πἰῆ χερου- 
δεῖν, το8, τῷ χερεξὶμ τῷ δευτέρῳ ὅτο. δὰ ἤπ. ςοη).} τὸ μέτρον ἦν 
τοῦ χερεδὶμ τὰ δευτέρου ἐν τέτῳ μέρει καὶ οὕτως συντετελεσμένα μέρη 
ἄμφω. 8ϊαν. Οἷἶτοφρ. τῷ δευτέρῳ] το δευτερον τό, 64, γ1, 24ς. τὸ 
δευτέρω (ἢς) 242. ἐν μέτρῳ ὅτο. 84 ἢπ. οοηι.} κα 242, 24ς. μέτρον 
ἕν συντελεία μία ἀμφοῖν χερεξὶμ ϑῖαν. Μοίᾳ. συντελεία μία] συν- 
τελεία μιᾶ (ἢς) ς6.. μία ἀμφοτέροις] μετα ἀμφοτέρων 19, 1ο8. 
ἀμφοτέρων μια 824.'ἑ ὀμφοτέροις] -[- συντέλεια μια 11. -- τοῖς χε- 
ρδξειν ΠΠ1. ἀμφοτέρων 93. -Ἐ τοῖς χερεξιμ 24). μετὼ ἀμφοτέρων 
Οοπιρὶ. “Ἔ τοῖς χερουδείμ ΑΙεχ. τοῖς χερεδίμ ΑἸτῃ. 1. Αγῃχ, Εά. 

ΧΧΥῚ. Ῥεεῖξ ἰοϊαπι σοπημηδ 242, 24ς,247. Καὶ τὸ ὕψος---ἐν 
πήχει] καὶ τὸ ὕψος ἣν τὰ χερεξὶμ οὗ ἥν δίκα πήχεων ϑίαν. Οἴτορ. 

χερεδὶμ 15] χερεδειν (ἢς ἰηῖτ2) 11. χερεῦ 120, 134. Αἰεχ. Απῃ. 1. 
Ατῃ. Ἑάὰ. δίκα ἐν πήχει] δέκα ἰν δέκα τήχεις (Ως) ς6. ἐκ δίκα 
πήχεων Ατη]. 1. Απη. Εἀ. ἔς, ἤπε ἐκ, δ8ϊαν. καὶ οὕτω] τως καὶ 

82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. Αταν. τ. Απη. ἘΔ. ἅτω δὲ ϑῖΔν. τῷ χερου- 
ξ)μ] τὸ χερὰξδ ΧΙ, ςς, 64» τοό, 119, 120, 1219) 134) 144, 1ς8, 236, 
243. τὸ χερέδιμ ςό, 123, 244. ΑἸά. (δε. Νίο. τοῦ χερὰδ ΑἸοχ. 
λ ὅῖαν. Οἷἶτορ. τῷ χερδδὶμ τῷ δευτέρῳ] τὸ δευτερον χέῤ«διμ 82, 
93. τὸ δευτερον χερδδειν τοϑ. τὸ δεύτερον χερός Οσπηρί. τῷ δευ- 
τέρῳ] το δευτερον 11, ΧΙ, ςς, τό, 64, 745 τοῦ, ττο, 120, 121, 123) 134) 

“.τ.: 

242, 247. (οπιρί. (δι. Νίο. Αἴτῃ. 1. Ασηι. Εά. δῖαν. Μοΐίᾳ. καὶ 
᾿ ἀμφωτερα 24ς. Καὶ ἀμφότερα---τῇ ἐσωτάτε] Ῥοείίφμε Οἠονμ έν 

ἐπι πιεαο ἐοτερὲϊ ἱπιεγίοσὶς  αὶσ. χερβδὶμ) τὰ χερεδειν ΧΙ, 64. τε 
χερεξ (ἢς ἱπ|4) 44, τού. ρτγαγηῖε, τὰ ς ς, ςό, 74,93», 1ο8, 123) 144) 
242, 244,46, 247. (οτἴηρ!. ΑἸά. (δἵ. Νὶς, τὰ χεράξδειμ 119. ΑἸεχ, 
τὰ χερεδιν 120, 134. -Ἐ ἦσαν 85[αν. Οὗτος. ἐν μέσῳ] κα ἐν ΧΙ. 
καὶ διεπέτασε) και διεπετασαν ΧΙ. διεπέτασε τὰς πτέρυγας αὐ. 

τῶν] διαπετασμαΐα π]ερυγιὰς ἀγτων 242. αὐτῶν 15} αὐτῷ 144. 

καὶ ἥπήετο---τοίχου τοῦ δευτέρου] καὶ ἡπῆετο τῇ τοῖχᾷ τὰ ἕτερα 10. 
ἥπλετο τῇέρνξ μία ἕως τῇ τοίχε τῇ ἑνὸς οἶκε, καὶ τἹέρυξ τεαβτέρε χε 

ρεξὶμ ἥπΊετο ἕως τῷ τοίχε τῷ δευτέρε 5αν. Οἴἶτογ. ἔς, ρυβεπνῆο καὶ 
εἰ πε ἑνὸς, δῖαν. Μοίᾳφ. ἥπλετο) ηπῖε 242. αἥώΡρυξ μία] Τι. ΧΙ. 
ἡ πλερυξ ἡ μια 935) τοϑ. Οοηρὶ. -Ἐ τοῦ ἕνος ξα, 436. (ι. Νίς, τὸ 
μέρος μία (0) τα ἕνος 245. ἡ πἼερυξ τα ἕνος 447. ΑἸεκ. τῇ τοίχε 
Ἥ τα οἱκξ ς2,) ὅ4. 715) 745 922 τού, 120, 121) 123)134)η144)18,.236, 

242. (οπρὶ. ΑἸὰ, (αι. Νίο. τὰ χερουδιμ τᾷ τοῖχε τὰ οἰκε 82. ἄς, 
ὨἰΠ τα χερεῦ, 93. ἢς, ἰῇ τὰ χεέρεξειν, τοϑ. α τὰ 246. τ οικξ 247, 
καὶ τέρυξ] καὶ ἡ πϊερυξ 93.» 1οϑ, 247. Οοπιρὶ. Αἰεκ. χερεδὶμ 2] 

Χχερονδ ΧΙ, 243. τοῦ χιερουξ ςό, 64, 71, γ4) 93, 119, 120, 1345 14,4) 

(ομρὶ. Αἰεχ. ργαπιπῖ. τοῦ 1οϑ, 123, 236, 242, 44ς, 446, 247). Οαϊ, 
Νῖς. χχερουξὶμ τῇ δευτέρα] 11. ἥπῆετο 2" ---δευτέρα 21., ςῃπι 
ἱπιειτηθά. 4.4» 745 92) τού, 120, 134) 144. τὰ τοίχου τὰ δευτέρου] 
τοῦ δευτέρου του τοίχου 242. τὰ δευτέρα 29} τοῦ ετερα 82, 93, τοϑ, 
Οὐοπιρ. αἱ τὐέρυγες αὐτῶν] αἱ τῆερυγες αὐτου 11. ἡ αἱ 44, 74, 
τού, 121, 134) 1445) 148, 245, 24ς. ΑἸεχ. (καῖ, Νίο. ἐν μέσῳ] 

Ργθπτς, αἱ ζ2, 64, 745) 82, 93, τού, 120, 121» 134, 144, 236, 245, 
246, 247. Αἰεχ. οι ἐν μέσω 24ς. αἵ ἦσαν ἐν μέσῳ ϑίαν. Μοίᾳ. 
ἥπΊοντο] ρτγατιϊτ. καὶ 19. ηπῆετο 244, 247. Αἴεχ. 

ΧΧΝΠΠ. Καὶ τορριέσχε] καὶ τεριεσιχον 71. περιίσχε τὰ 
χερουξὶμ] περιεχομένα ἦσαν τὰ χερουξὶμ δίαν, τστῶ]τογι. ΧΕ- 
ρουξ) μ] χερεδειμ (ἔς νεῖ. 31. εἰ 8}101}) 19, 110. χερδδειν (ἢς ἰπ68 
Πεαυξηῖογ) 64. χρυσίῳ] εν χρυσίω το. 

ΧΧΊΧ. Παντας] ργϑτηϊῖ. καὶ ΧΙ, 19, 44, ξς, τό, 64, γ4, 82,. 
93, 1ού, 119») 120, 121) 123» 134) 144) 242, 243, 244, 24ς. (οπνρί. 
ΑΙά, ΑΙεχ, (δὲ. Νῖο. ἅπῃ. σ. πη. Ἑά. δῖαν: Οἴτορ. Παντας 
-- χύκλῳ] αὶ οὐπὶ ἰπιοιτηθὰ, )γ1. Πα ΐας τὰς τοίχες] καὶ ἐν πᾶσι τοῖς 
τοΐχοις ϑίαν. Μοίᾳ. τὰ οἶκε] αὶ το, 82, 935) τοϑ. ἐγχολαπῆ]α] εν- 
κολαπῆοις 19.» 1το8. εἐκκολαπῆα ςό, γ1, 110, 243) 246. εν κολαπῆοις 
82) 93. Οὐπ)ρΙ. ἐγκολαπῆα---χερουθὶμ] εγραψψε χερεξιμ ἐγκο- 
λαπῆα ἐν γραφιδὶ 247. ἔγραψε γραφίδι] ἐγλυψεν ἐν γραφιδὶ το, 
93» 1τοϑ. Οοπῖρ. ἔγραψε γραφίδι χερουδὶμ] εγλυψε χερεῖδιμ ἐν 
γραφιδι 82. γραφίδι] ραφιδὶ 71. ἐν γραφιδὶ 1:8. φοίνικας 
φοινικες 11, 243, 247. Αἰεχ. φονιχ.. (τδο. πη. πι τ ΤΣ ας} τι. 
τῷ ἐσωτέρῳ ρτατηῖκς. καὶ τῇερύγλυφα (Πς) εγκυπῆοντα 247. ργαπιῖ, 
καὶ διαπεπετασμίνα πέταλα Οομρὶ. ρῥγαπιι. καὶ ποερίγλυφα ἐγ- 
χύπίοντα ΑΙεχ, ἐσωτέρῳ] ἐσοτερω (ἢς σοπι. ἴε4.) 242. ἐξωτέρῳ] 
ἐξετέρω (ἢς) 134. εξοτερω (ἄς ςοῃι. 164.) 242. 

ΧΧΧ, τὸ ἔδαφος τῇ οἴκου] α τὰ οἴχου δῖαν. Οὗτος. τὸ ἔδαφος 
τοῦ οἴκου ὅτε. δὰ ἢπ. ςοπ).]} τὸ γεφύρωμα τὰ οἴκου ἐκ τῷ ἰσωτάτε ἐδά- 
φους, καὶ τὰ ἐξωτάτου ἐδάφους τεεριέσ᾽ιχε χρυσίῳ. δῖαν. Μοίᾳ. τοῦ 
ἐσωτάτου του δὲ ἐσωτατον. 44. κ᾿ τῇ 242. τῇ ἐζωτάτου 24ς. καὶ 
τὰ ἐξωτάτου) α 134.- καὶ τοῦ ἐσωταάτου 2ης. 

ΧΧΧΙῚ. τοῦ δαβὶρ] τῳ δαδειρ 24). ἐποίησε] ἐπίησε (ἢς) 120. 
ϑύρας] ϑυραν 93. ϑύρας ξύλων] ϑυρια ξυλινα Ξ6.Ψ ξύλων] εκ 
ξνλων 19, 71) 93, 1οϑ. (οπηρὶ. ΑΙεχ, ρκευϑίνων] ἀρκευϑυνων 44, 
416. πευχινὼν 247. ςοαὶ τετραπλῶς] Ῥοηϊξ δὰ βη. ςοπη. 32. ΧΙ, 

1095) 44) 527 459 56, 64) 74) 82, 92,) 93, τού, τοϑ, 110, 120, 121) 123», 
134) 1447) 148,236,242, 243,)244524-, 246, 247. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 
Οἱ. Νίςο. ροαὶ πενταπλῶς ϑῖδν. Οἴἶτορ. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ φλιὰς -σενταπλὰς] Και φλιας τσενταπλδς ξ2. καὶ 

φλειὼς τπενταπῆας" (ἢς) 82. καὶ φλιαι πενταπλας 24ς. φλιὰς] 

φλοιῶς (Π0) γ1,) 144. φλυας 242. δύο ϑύρας] , δυο το, 82, 93, 
1οβϑ. δωδεκα ϑυρᾶς 7γ4.Ἡ ξύλων] ργαταγί. ἐκ 19, ξό, 82, 93, 108, 
158, (Οπὴρ. ἐγκολαπῆα] ἐχκολαπΊα ἐς, τό, 110, 243, 244. 24. 
ἐνκολαπα 82. εἐχολαπῖα 93. ἐπ᾽ αὐτῶν] ἐπ᾿ αὐτὸν Οοπιρί. ἐγκε- 
χολαμμένα] -ἰ- ἐπ᾿ ἀντων 19, 1το8, 247. ΟΟτηρί. καὶ ἐχκεκολαμμενα 
ξς. εκκεχολάμμενα ςύ, 243, 244. -Ἔ ἐπ᾿ αὐἷον 82. κεχολαμενα ἐπ᾿ 
αὐΐων 93. εγκεκολυμενα τοό. εγκεκολαμενα 244. εκκεχομμενᾶ 245. 
χιρεθὶμἿ χερουξειν (ἂς ἰπ4). ΧΙ. χερουξεοιμ, (ἢς ροῖεα) ςς. χερε- 
διν (ἢς ροῆει) 144. ρῥγαβπιῖτι. ἐπ᾿ αὐτῶν Οοπιρὶ. φοίνικας] φοίνικες 
19, 82, 93» 108,.243, 24ς, 447. ΟΟτρ. πέταλα διαπεπετασμένα) 
Ττ. το, 82, 93, τοϑ. (ομηρὶ. . διαπεπετασμένα] διαπετασμενα τού, 
138, 247). διὰ τασμένα 242. διαπεπασμενα 24ς. καὶ περίεσχε] 
Ἔ αὐας το, 82,93», 98. α καὶ 247. τα χερουβὶμ) τὸ χερδξιν 44- 
τὰ χερεδειμᾳ 82. τὰ χερουδιν το. καὶ ἐπὶ] α καὶ 44. καὶ ἐπὶ 
τς. δὰ βτι. σοτ,. 33.] καὶ ἐπὶ ξυλῳν ἀρκευϑους ςοαι τετραπλως 245. 
τὰς φοίνικας] τας φοινικᾶας 18. κ φοινικᾶς 247, 



κεφ. ΥἹ. 

38: 84: 

158: 

᾿(ἢς) ς6. φλειας 82. 

 σιῳ καϊαγομένῳ ὑπὸ τὴν ἐκτυπωσιν. 71. 
.93- καταγωμανὼ τού 

ΒΑΞΣΙΛΕΙΩΝ Γ 
λ Σ 
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τὸ χρυσίον. ̓ 

5 ἢ 
εὐὴ 4γ.. ἢ 

ὦ 9 » »Ὃ  Ὃ εν ᾽ ᾽ - ᾿ Ξ ξ 

Καὶ ὅτως ἐποίησε τῷ τρυλῶνιι τῷ γαδὴ φλιαὶ ξύλων ἀρκεύϑου.ἢ Ἐν ἀμφοτέραις 
ταῖς ϑύραις ξύλα πεύχινα". δύο πτυχαὶ ἡ ϑύρα ἡ μία καὶ «ροφεῖς αὐτῶν, καὶ δύο πττυχαὶ ἡ 

τ θύρα ἡ δευτέρα ςρεφόμενα ᾿Εγχεχολαμμένα χερουξὶμ, χαὶ φοίνικες, χαὶ διαπεπετασμένα πέ- 
ταλᾶ, καὶ περιεχόμενα χρυσίῳ καταγομένῳ ἐπὶ τὴν ἐχτύπωσιν. Καὶ ῳκχοδόμησε τὴν αὐλὴν τὴν 
ἐσωτάτην" τρεῖς είχες ἀπελεκήτων, χαὶ. φίχος χατειργασμένης χέδρου͵ χυκλόϑεν". χαὶ ὠχοδόμησε 

τὸ χαταπέτασμα τῆς αὐλῆς τῷ αἰλὰμ τῷ οἶχα τᾶ χατὰ πρόσωπον τϑ γαϑ.1 
΄ 

. ΚΑῚ ἀεκεειενι βασιλεὺς Σἀλωμῶν, χαὶ ἔλαξε τὸν Χιρὰμ ἐκ Τύρα, Ὑἱὸν γυναικὸς χήρας, καὶ 
ἢ ) κΝς« ρ2 ρ“" κ“Ὃ 2 φὉὁ : 7 ρ, 

οὗτος ἀπὸ τῆς φυλῆς τῆς Νεφϑαλίμ' χαὶ ὁ πσατὴρ αὐτῇ ἀνὴρ Τύριος, τέχτων χαλχξ, χαὶ τε- 
΄ ΦΡΕΟΣ πτος 3 ρ ρ, ρω ᾿ ΝΞ : 

πληρωμένος τῆς τέχνης χαὶ συνέσεως χαὶ ἐπιγνώσεως τοῦ “ποιεῖν πσὰν ἔργον ἐν χαλχῷ" χαὶ εἰσ- 
Ν᾿ : ἢ 3 

ἡνέχϑη, πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμών" χαὶ. ἐποίησε πάντα τὰ ἔργα. 
᾽ ς΄ 3 

Καὶ ἐχώνευσε τοὺς δύο ςύ- 

λοὺς; τῷ αἰλδμ, τῷ. οἴχου", ὀχτωχαίδεκα πήχεις ὕψος τϑ. ςύλου" χαὶ φερίμετρον ἡμίν μρ λιν 

πήχεις ἐχύχλου. αὐτὸν φ πάχος τϑ εὐλαὶ τεσσάρων δαχτύλων τὰ κοιλώματα" χαὶ ὅτως ὁ εὕλος 

ΧΧΧΠΙ. Καὶ ἜΗΙ Οὕτως ἐποίησε καὶ ϑύραις τὸ ναΐ 
ταϑμὲς ( ῥφθει) 4 Οοάἀά. ϑετρὶ!. τῷ τουλῶνι] τὸν τυυλόνα (Πο) 52. 
τοῦ ναοῦ] τοὺ λαοῦ (πιεπάοίε) 64. φλιαὶ] φλιας το, 93. φλυὰ 

φλειαι τ2ῖ. φλοίαι (εχ σοι. Πιρτὰ [ἴη.}) 144. 
ξύλων ὠρκεύϑου] ἐκ ξνλων ἀρκευϑίνων σοαις τὲ τετράπλως 19. ξύλων 
ἀρχευϑυνων 44- ἔξυλων ἀρχευϑινὼν ς2, 74) 92, τού, 120, 121») 123) 
134) 144) 336, 242. (αἴ. Νίςο. -Ἐ φοαι τετραπλαι 64, 243. εκ ζξυ- 
λων ἀρκευϑίνων, φοας τετραπλως 82, 93. εκ ξυλων ἀρκευϑίνων 1ο8. 
Οοπιρὶ. ξυλίνων ἀρκευϑδ; σοᾶι τετραπλαι 2444. ὥρκεύϑα) 7μπῖρε- 
φογέρ ὅγτ. Βαι- Ηοὔγ. 

ΧΧΧΙΝ. Ἐν ἀμφοτέραις] ργαπιῖτι. καὶ ΧΙ, ςς, ςό, 64, τοϑ, 1 ς8, 
446. Οοιηρὶ. Αἰεχ. καὶ ἐπ᾿ ἀμφοτέραις 44, 745»92», 106, 110, 120, 121, 
1:83» 1345 1440 436, 442. ΑΔ, (ας. Νὶς. επ᾿ ἀμφοτέραις 93.» 243) 
244- καὶ ἐπ᾿ ἀμφυΐεραις 24ς. καὶ ἐπ᾿ αμφοτερας 347. Ἐν ἀμ- 
φοτ. ταῖς ϑύραις] καὶ δυο ϑυρας γ1. ταῖς ϑύραις] ταις πυλαις 93. 

(144. τοιαῦτ. υἱὲ Εἀ.) ταις ϑηραις 345. τὰς ϑνρας 3247. ξύλα 
σιύκινα] ξνλων τευκινων )γ1. ἔξύλα πεύκινα---τὴν αὐλὴν τὴν ἐσω- 
τάτην οοτη. 36.} αὶ οὐπὶ ἰηϊεγπιεά. 24ς. ποεεύχινα)] τευκυνα 10. 
πευκηνα 9,.. δύο ωἰυχαὶ 13] δυο πηχαι (ἢς ᾿ἰπ8.) 19. δυο ττυ- 
χες (ἔς ἱπῆτα) 247. δύο τἰυχαὶ 1 ---ςρεφόμενα ἱπ βη. ςοι.] 
α οὐαὶ ἱπίειτηεὰ, 71. ἡ ϑύρα ἡ μία] ρτγαπητε, καὶ 11. ἡ ϑυρα μια 
19, 93. Οὐπιρ. ςροφεῖ!] σροφις 745 9259 τού, 120, 134) 144. ςβο- 
φης 93.242. καὶ δύο υχαὶ] α καὶ Αἰεκ. πτυχαὶ 29] κα ς6. 
αἴνχε542. ἢ ϑύρα 2] 44. φρεφόμενα) ςρεφομεναι τ9, 64» 
82, 93. 119. (οιηρί. ΑἸά. ςρεφομεένος 236. 242. ῥτξπλῖ. καὶ 247. 

ΧΧΧΝ. ᾿Ἐγκεκολαμμένα] ἐκκεκολαμμενα ΧΙ, ςς, ςό, 119) 121) 
243. εγκεχολαμμεναι 19. Οοπιρὶ. Αἰά. καὶ εγκολαπἼα επ᾿ αὐΐων 
ἐγχεκολαμμενα 71. ἐλεκθλακμεναι 82, 93. εγκεχολαμενὰ τού. 

(144. εὐπὶ μ ἔργα] ἰϊη. αἱ ἴῃ νεγ. 32.) Εἰσκεκολαμμένα ΑἸεχ. ῥγῶ- 
τηῖττ. ἐπ᾿ αὐτὰ ἐποίησεν ἰηῖεῦ πηοο5 8ϊαν. Μοίᾳ. χερεδὶμ-περι- 
εἐχομένα] χερεῦδιν καὶ τοεριεχομεέναι, οὐ 5 πε 5, 44. φοίνικες] 

φοινικας 71. καὶ διαπεπετασμθα)] καὶ διαπεπετασμεναι το, 93. 
καὶ διαπετασμενα γ4, 121. διαπετασμένα ΑἸά. καὶ διαπεπετασ- 
μένα πίταλα] καὶ πέταλα διαπεπετασμενα 71.. διαπετασμένα, πέ- 

ταλα (0) 242. περιεχόμενα] περιεχομενῶι! 93. διεχομενα 247. 
περιεχόμενα ὃες. δὰ Άῃ. σογ,. ]περιεσχε χρυσιῳ, και κα]εδαινεν ἐπὶ τα 

χερεδιμ καὶ ἐπι τες φοινικας τὸ χρυσίον" καὶ τὼς ἐποιῆσε τῷ πυλῶνι 
τὰ να, φλοιαι ξυλων ἀρκευϑου, φοα! τετράπλως, καὶ ἐν ἀμφοτέραις 
ταις ϑύυραις ξυλα πευκινᾶ; δυο τῆυχαι ἡ ϑυρὰ ἡ μια, καὶ ξροφεις αν» 
τῶν, καὶ δυο τἴσχαι ἡ ϑυρα ἢ δευτέρα ςρεφομενα ἐχκεκολαμμενα χερε- 
διμ, και φοινικες, και διαπεπετασμενα πέταλα, και περιεχομενα χρυ- 

καταγομένῳ) καϊαγομένων 
ἐκτύπωσιν] ἐκτυπίωσιν 93. 

τὴν ἐσωτάτην) τὴν ἐσωτερᾶν 44, 82. Οοπιρί.. τὴν 
- τρεῖς εύχους] τριςίχους (80) 19. τρεῖς τοι- 

ΧΧΧΥ.. 

ἐσσωτέραν (ἢς) 93. 
χα 56. τρεῖς φοίχους Ἰού, 24ς. τρισχιλίους 247. τρῖς εἴχους 

. ὠπελεκήτων Ἵγεν ογἀϊπες ποι ἐχαζεέαίογεσι ὅγγ. Βατ-Ἐεῦσ. ἀπελεκή- 
των] ρῥγατηῖῖ. δια 19, 1ο8, απελεκητοὺς τύ, Δ4ς. διαπελεκητῶν 
8. δια πελεκίτων 93. αἀπελεχυτων τού. διῶ τπελεκητῶν (ΟΠΊΡΙ. 
ἀπελεκίτων ΑΙά. ςἴχος] φσιχον 109. 93» 1οϑ. ξιχξς 445 τού. ΑἸά. 

εἴχος κατειργασμένης] διακατηργασμένης στοῖχον (ῇς) 82. καΐειρ- 

γασμένης] κατεισγασμένης (ἢς) 134. κατηργασμενης 236, 24ς. 

ἀπεργασμενης 242. κατηρραγμένης 247. κατεργασμένης, ΑΙεχ. 
κίδος] κεδρες 93. κέδρον ΑΙά. κυκλόϑεν] Ηἷς ἀεβπίᾳ (8. νἱ, ἴῃ «σά. 

σφυρευς Τυριος ξ2. λ ὥνηρ 82. 

(}»» 

τοθ. κ. 249) 247. κυκλόϑεν ὅἄζο, δά ἤπ. ςοπ).} α ΑΙεκ. κ καὶ 
᾿ πώ εγδν ὠκοδομησε δὲ (49 καὶ ῳκοδόμησε ὅζς. δὰ ἢη.᾿ ςοπι.]} 

ις8. (στρ. τὸ ὁ καταπέτασμα] το]. τὸ καταπέτασ- 
ἤλδς ἘΛΑΝΣ Τὴν ΑΥΔΉΥ ΟΙΧΞ Ὑ Κυρικ τὴν ἐσωτατὴν τὸ αἰλαμ ΧΙ, 

τὴν αὐλὴν οἰχου Κυριου τὴν ἐσωτατὴν τω αἰλὰμ 445 ς τς) 64, γ4, τοῦ, 

Σ10.) 1239 1349 1445. 236. ΑἸά. (τ. Νὶς. ἔς, ἢ τῶ ἐλαμ, ς2, 92. 

ῆς, πἸἢ τε αἰλαμ,ς 715) 243, 244. ἔς, πΙἢ τῶν αἰλαμ, 121. ἢς, πῆ 
ΤΒΌΟΙΧΕ, 246. τὴν ἀνλὴν ΤῈ ΟΙΧΕ Κυριου τὴν ἐσωτατην τω ἔλαμ τύ, 
τὴν αὐλὴν οἰχᾶ Κυρια τὴν ἐσοτατῆν τῷ ἐλᾶμ, 242. τὴν αὐλὴν τὴν ἐσὼω- 

ταῖην τ8 αιλαμ 34 5. τὴν αὐλὴν ΟΙΧΒ Κυριε τὴν ἐσωτάτην Χχα]α τᾶ αἱ- 

λαμ 247. τὸ καταπέτασμα ὅς. δὰ ἤηπ. σοπ1.} τὴν αὐλὴν οἰκα Κυ- 

ριου τὴν ἐσοτάτην (ῆς) τε γαΒ 120. τῇ οἶκ8] α τῷ 44) ζ2, 74, τοῦ, 
121, 134) 216. (δῖ. Νίσ: τῇ οἴκεε τ8} τὰ οἱκξ αὐτὰ 82. τοῦ 
κατὰ τορόσωπον] α τὰ 64.ΨἩ. ταναξ] τὰ ς2. 

ΧΙΠ. Καὶ ἐὠπέρςειλεν] καὶ ὁποςείλας δῖαν. Οἷἶτοσ. Σαλωμὼν 
Ἕ εἰς Τυρον 64. ΑἸά. -Ἐ καὶ εἰς Τύρον προς Χειραμ 71. -Ἐ εδάθπ), 
οἴη ο καὶ, τ ς8; 544ς. καὶ ἔλαξε] ἤγαγε 5[αν. Οἶτον. Χιρὰμ) 
Χειραμ (υζ δπρεγ) ττ9. ΑἸὰ. ΑἸεχ. 

ΧΙΝ. Υἱὸν] νιος γ1. α 144. τὸν υἱὸν 242. τῆς φυλῆς τῆς} 

ἤπςε τῆς ὑπο]ὰε 246. τῆς Νιφϑαλίμ] Νεφϑαλει Π1. τῆς ΧΙ, 
γ4,. (120, τ21. ἀυὉ. Ὧη Νεφϑαλειμ.) 1.34, 144) 24ς,) 247. Οοπιρὶ. τὰ 

 Νεφϑαλειμ 44. τῆς Νεφϑαλειμ 64, τς8. ΑΙά. Νιφϑαλειμ 71» 93» 
τοῦ, 119, 226. ΑΙεχ. Νεφϑαλημ 242. καὶ ὁ πατὴρ---χαλκχϑ] εἰ 
βα!εν εἶως οἷν Τγγίως ξαδεν τὶς ϑγτ. Βα -Ἠεῦγσ. οἰνὴρ Τύριος] ἄνηρ 

Τύριος. ἀνὴρ (Πς) 93. ἀνὴρ τίμιος 

Αἰεχ. τέκτων] τεκνὼν οοῖτ. 124. χαλχδ) χαλκεὺς 242. καὶ 
πεπληρώμενος] ἙἝ της σοφιᾶς τ, 82, 93, τοϑ. (τρί. καὶ συνέ- 
σεως} α καὶ γ1. καὶ ἐπιγνώσεως) καὶ γνωσεως 11, 243, 544. 121, 
242. τοὺ ποιεῖν-- χαλκῷ} α ΟὐΠῚ ἰηζειτηοά. 44. 
καὶ εἰσ Χ ΔῊ 10.) 58» ςὅ, 71) 74) 82) 92, 93, τού, 1ο8, 110, 130, 1210 

123.) 134) 144η 148, 236, 243, 2445) 246. (Τοπηρί. ΑΙά. Αἰεχ. (δι. 

Νῖς. καὶ εἰσηλϑὲν 242, 247. καὶ ησηχϑὴ 24ς. καὶ ἦλϑε ΑΥπ. 1. 
Απη. Ἐὰ. καὶ εἰσήνεγκαν αὐτὸν δί:Δν. καὶ εἰσηνέχϑη---Καὶ ἐχώ- 
νευσε ἴῃ οοη,. ἴε4.] και εἰσηχϑὴ προς Σολομὼν καὶ εἐχώνευσε, ΟΠ 
τηθά 8, 44. Σαλωμὼν] 74. Σαλομῶντα ΑἸά. ἐποίησε] ἐποίει 
1τοό. στάντα τὰ ἔργα] τῶν ἔργον (οπιρὶ. τοᾶν ἔργον χαλκᾶν 
Ατη. τ. Απη, Ἐά. ϑίαν. Μοίᾳ. 

ΧΥ. ἐχώνευσε] ἐχονευσε (ῆς φἰϊρ) 542. τὰς δύο ςύλους} , Π. 
Ἔ τῇ εἰσοδὼ 2. τῷ αἰλὰμ} τὸ αἰλὰμ 11. τω ἐλαμ, (ᾶς πῆ) 
342. τῇ ἢ δικλίθι (μαϊυρ) Απῇ. 1. Ασπι. Εά. δῖαν. Οἴτορ. τῷ αἱ- 

λῶμ τὰ ὦ οἵἴκον] α Οοπιρὶ. :. ὀνωκαίδεκα] δεκαοκτω 44. ργαβπνῖττ. καὶ 
ό4. ΑΙά. ὀκτωκαίδεκα ττήχεις} δέκα καὶ ὀχτὼ πηχεις 19, 93, 108. 
Οοτρ. ὕψος] ρῥγαπιῖτι. τὸ γ1, 93) ιοϑ. (οιηρί. ργασπιῖτε. ες 
242. περίμετρον] τὸ εριμετρον 71, 74, 93, τοϑ. (οπιρί. πεερί- 
μέτρον αὐτῷ ϑῖαν. τεσσαρεσκαίδεκα] τέσσαρες κέδεκα (ἢς) 245. 

τεσσαρεσκαίδεκα---αὐτὸν] τέσσαρες καίΐδεκα πήχεις ὕψος τῷ εύλε. καὶ 

περίμετρον τίσσαρες καὶ δέκα πήχεις ἰκύκλεν αὐτόν' (Πς) τό. τισ- 
σαρεσκαίδεκα τρήχεις} τηχεῖς δεκατέσσαρες 44. δύο καὶ δίκα πή- 
Χίων ΟομρΡ!. πήχεις] πηχεὼν 19, 82,93» το8. ἐκύκλε αὐτὸν] 
ρΡγξεπιτ,. σπαρτίον 19.) 82) 939) 108. (ἸΟΠΊΡΙ. εχυχλδν αὐτὸν 71, 74, 

92, τού, 119, 123) 134. 242) 243, 244. ΑἸά. (αἴ. Νίς. τὸ πάχος] 
καὶ παχος ΧΙ]. Ῥγδταῖτῖ, καὶ 10) 44) 8. 5» 56, 715) 745 82, 93, 93, τού, 

τοϑ, 119) 120, 121) 1239 1347 144) 158, 242) 243) 244) 246. ΑἸά. 

καὶ ὶ εἰσηνέχϑη] 

- 

ων 



. γαι] τὸ ἐπιϑῆναι ϑἷαν. 

τῷ 25} αὶ αἰϊαγιγῖγ. οὐ) ἱπίεσιεά, 93. ΑἸεχ. 

τ ον 
Δ καὶ δῖαν. 

ΒΑΣΙΛΕΙῺΝ Γ. 

“ ΚῈ Φ. γῇ, 
: »“Ὃ “-. μώ .2 ᾿ ᾿ τ 

ὁ δεύτερος. Καὶ δύο ἐπιϑέματα ἐποίησε ὅδναι ἐπὶ τὰς χεφαλᾶας τῶν φύλων χωγευτἄ" πέντε χή: 
ὃ τὰ τ": ὰ ᾿ “ : “ “9. ΄' ΝΕ τας ὡς 

χεις τὸ ὕψος τῷ ἐπιϑέμαϊος τῇ ἑνὸς, καὶ πέντε πήχεις τὸ ὕψος τ ἐπιθέματος τῇ δευτέρα, Καὶ 

ἐποίησε δύο δ λύ ὃ ἐπίϑεμα τῶν ςύλωγν' χαὶ δίχτυον τῷ ἐπιϑέματι τῷ ἐνὶ: χαὶ ἐποίησε δύο δίχτυα περιχαλῦψαι τὸ ἐπίϑεμα τῶν ςὺ τὸ μάτι τῷ ἑνὶ, χαὶ 
΄ οι ΡΦ 8 ΄ ὩΡ δ ΄ »νΨ΄- Ν, δύ 7 ᾿ εἰ "ἢ με δεὸδ ν᾽ 

δίχτυον τῷ ἐπιϑέματι τῷ δευτέρῳ. Καὶ ἔργον χρεμαςὸν, δύο ςίχοι ῥοῶν χαλχων, δεδιχτυωμένοι, 
ἕν ᾿ ᾿οςἙ ΄. ΙΝ ΄ , »»ὦ.Ἱτ 2 Ζ΄ “2 9 ΕὐρΩς δὰ 7 ΟΝ ᾿ 

ἔργον χρεμᾶςον, ςίχος ἐπὶ ςἰχον' χαὶ ὅτως ἐποίησε τῷ ἐξιϑεμᾶτι τῷ ὑξυτεῤῳ. Καὶ ἐφῆσε τοὺς 21. 
᾿ς ἣΞ δὼ ς ν 2 ΄᾿ .» "“, 

ςύλους τὸ αἰλὰμ τοῦ ναοῦ" καὶ ἔςησε τὸν ςύλον τὸν ἕνα, χαὶ ἐκεχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῇ ᾿Ιαχέμ; 

χαὶ ἔςησε τὸν ςύλον τὸν δεύτερον, καὶ ἐπεχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτᾷ Βολώζ. [Καὶ ἐπὶ τῶν χεφαλῶν 

ἔργον χρΐνε, χαὶ ἐτελειώθη τὸ ἔργον τῶν ςύλων.] Καὶ -ἐπὶ τῶν χέφαλὼν τῶν ςύλων ἔργον χρίνε 

χατὰ τὸ αἰλὰμ τεσσάρων πηχῶν" χαὶ μέλαθρον ἐπ. ἀμφοτέρων. τῶν ςύλων" χαὶ ἐπάνωθεν τῶν 

πλευρῶν ἐπίϑεμα τὸ μέλαϑρον τῷ πάχει. [Καὶ τῶν δοὼν πέντε ςίχοι χύχλῳ ἐπὶ τῆς χεφαλίς- 

δὸς τῆς δευτέρας. Καὶ ἐποίησε τὴν ϑάλασσαν δέχα ἐν. πήχει ἀπὸ τὰ χείλες αὐτῆς ἕως τῷ χεί. 

λὲς αὐτῆς, ςρογγύλον χύχλῳ τὸ αὐτόν πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτῆς" χαὶ συνηγμένη τρεῖς. χαὶ 

(ας. Νίο. κα τὸ Ὡ36., τὸ πάχος---κοιλώματα] κα ουπὶ ἰηϊειτπεά, 
Οοπιρί. τᾷ φύλα" τεσσαάῤων δακτύλων] τε συλε τεσσαρων δακτυλὼν 
Ἀ0}14 Ἰηϊεγριπιίοπα, 19. 724. τεσσάρων δακτύλων] καὶ ἐκ τεσσάρων 
δακτύλων Ατπι. 1. Αγπι. ΕἘά. τεσσάρ. δακτύλ. τὸ κοιλώμ.] καὶ τὰ 
κοιλώματα τῇ ςύλε τεσσάρων δακτύλων δἰαν. Οἴτορ. κοιλωμαῖα] 

κυκλωματα ςΌ, 246. κυλωματὰ 93.242. κχοιλαματῶ 121. καὶ 

ὅτως] καὶ τὸς 64, 71, 74, 82. 93, τού. ΑΙά. (Αι. Νῖς. 
ΧΥῚΙ. Καὶ ϑύο ἐπιϑέμαϊα} καὶ δύο κεφαλὰς 8[Αν. Οὗἶτοξ. “ἴμο 

φμοζιε εαρίἰεϊα Ν]ς. ἐπιϑέμαἶα } ροίείοπες ϑγτ. Βατ- Ηεῦτ. δε- 
ἐπὶ τὰς κεφαλὰς] ἐπὶ τὰ ἄκρα 5ἰαν. Οἴἶτορ. 

ἐπὶ τὰς κιφαλῶς---χωνευτὰ] {μβεγ εαρίία εοἰμμππαγασι ἔα «τὶς (νεῖ 

“τεα) ϑγτ. Βαι- εῦσ. χωνευτὰ] - χαλκα ΧΙ, 10, 44. ς2, τό, 64, 
1. 74, 92,939 τοῦ, 1τοϑ, 119», 120, 121) 1239) 134», 144) 158, 236, 243; 

24ς, “46, 247. Οοιηρὶ. Αἰεχ. (αϊ. Νίς. Ασῃ). τ. Απῃ. Ἑά. «χωνεὺ- 

μαῖα χαλκαὰ ςς, 242. ΑΙά, -Ἑ χαλκω 82. “Ἐ ἐκ χαλχᾷ ϑ8ίαν. 

πέντε πήχεις 19] καὶ πεῖε πηχεων 19, 82, 937 1ο8. Οοπηρὶ. Ῥγβπητε. 
καὶ τό. πεῖε πηχέων (ῆς ἴῃ) 24). τὸ ὕψος 159]. ΧΙ, 93. ἐν 
τῷ ὕψει ϑίαν. Οὗτος. τὸ ὕψος 1" ---τὸ ὕψος 29] α αἰϊεγυῖτ. συ πὶ 
Ἰη(εγπιθα. 236, 242. τῷ ἐπιϑέμαῖϊος τὰ ἑνὸς τὰ ενος ἐπιϑεμαῖος 44. 
ἐν τῷ ἐπιϑέμαῖι ἑνὶ δῖαν. Οἷἶτοσ. καὶ πέντε ἄς. δἀ΄“ἥη. σου).] α 1, 
ΧΙ, 24ς. καὶ ὥέεντε τὰ δευτέρου 44, 71. πέντε σήχεις 25} σεντε 
πηχέων 10, 82, τοϑ. (πρὶ. α πῆχες 93. τὸ ὕψος 29] α τὸ το. 
κα δδν 119. τὸ ὕψος 2" -δευτέρου ἴῃ ἔπε οοηι.] ἐν ὕψει ἐπὶ τὸ ἐπί- 
ϑέμα τὸ δεύτερον δῖαν. Οἶτορ. τὰ ἐπιϑέμαΐος 25} αὶ 19, 82) 93» 
1οβ. (οπιρὶ. τα δευτέρᾳ} τὸ δευτερον 93. 

ΧΥΤΙ. Καὶ ἐποίησε αὶ ἐποιῆσε 44. καὶ ὅτως ἐποίησε ΑΤΠῚ. 1. 

δύο δίκτνα ) α δύο Οομρρὶ. περικαλύψαι] Ἔ ἐπιίϑεμα τε ἐπιϑεμα- 

τος καὶ ἐποιῆσε δυο διχῖνα περικαλυψαι ΧΙ. -Ἐ ελάεπι, πἰΠἢ τὸ ἐπιϑε- 
μα, τῷ, 74) 1109 120, 121) 134) 144, 243. 2445. 24ς. ΑἸ4ά. επιχα- 

λυψαι 19, 82, 93, τοϑ. Οοπ!ρ!. επικαλυψαι τὸ ἐπιϑεέμα ταὶ ἐπιϑὲ- 
μαῖος και ἐποιησεν δυο δικτνα τα ἐπικαλυψαι τς8.ι τὸ ἐπίϑεμα] τα 
ἐπιϑεμαῖα (10. υἱ νἱἀεῖυτ.) 82, 93. ΟὐπΡΙ. τῶν ςύλων] τε ἐπιϑὲ- 
μαῖος 64. 246. τὰ συλῃ 24ς. καὶ δίκτυον 15] αὶ καὶ 719) τοϑ. καὶ 
δίκτυων (Ής) 24ς. ἐπα Οοιμρὶ. ἐπιϑέματι τῷ τ" -ἰπιϑέμαῖι 

καὶ δίκτυον 29] καὶ 
ἑπὶὰ ΟουρΙ. δδίκἼυον τῷ ἐπιϑέμαῖι 4571 44. τῷ δευτέρῳ] -ἰ- με- 
γαλα δικτυα 82, 93. -“ μεγαλα τα δικίνω τοϑ. 

ΧΨΠΠ. Καὶ ἔργον] α καὶ σοιπρ. Καὶ ἔργον---ἐπὶ ςἴχον] με- 
γάλα τὰ δικῖνα. καὶ εἐργον χρεμοςον ςιίχος ἐπὶ γιίχον 196. χΧρε- 
μαςὸν 15} κρεμμᾶαςον 74. θύο ςἴχοι--κρεμαςὸν 22] α οὐπὶ ἰπῖετ- 
τυεά. 54. ςἴχοι βοὼν] σ]ιχαιρόων (Άς) 24ς. δεδικτυωμίνοι] δὲ- 

διχίυομενοι 134) 24ς-.- ἐπὶ ςίχον] ἐπι ξσιχου (74, 120, 121. υἱ νἱάε- 
τι.) 123. επὶ τὸν φσιχοὸν 247. ἐπὶ ςἴχων Οἱδῖ. Νιῖς. καὶ ἅτως) 

καὶ ὅτως ὅζς. δά δη. ςοπ).} α 44. τῷ ἐπιϑέματι 

τῷ δεντέρῳ] -ἰ- και ἐπιϑεμαΐα ἐπι τῶν κεφάλων τῶν 

συλὼν ἐργον κρίνου καΐὰ τὸ αἰλαμ ΧΙ, 64. 71) 92, τού, 119, 120; 123, 
α τῷ Οουρι. 

Ὑ34) 144,26, 244. Αἰά. (αἴ. Νίο. -Ἐ καὶ ἐπιϑημαῖα ἐπι τῶν κεφα- 
λων τῶν φυλῶν εργον χρινε καΐα τὸ ἐλαμ ς2. ἔς, πἰῆ ἐπιϑεμαῖα, 120, 
242. -Ἐ καὶ εἐπιϑεμαῖα ἐπι τῶν κεφαλὼν τῶν ςσυλων ἐργον κρινου ξξ, 

ς6. - καὶ ἐπιϑέμα]α ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ ςίλου ἔργον κρίνου ἴσα τὸ 
ἐλὰμ (ἢς) 24ς-. -Ἐ καὶ ἐπιϑεμαΐα ἐπὶ τῶν κεφαλαίων τῶν ξυλων ερ- 
γον χρινον 246. 

ΧΧῚ. Καὶ ἔςησε] ῥγατοῖτῖ, καὶ ἐργον χρεμμαςον. δυο ΚΊΧΟΙ βοῶν 
χαλχὼν δεδικ]υωμενοι ἐθργον χρεμιμιᾶςον, ςιχος ἔπι ςιχον" χαὶ τως ἔπη !- 

ἢσε τῶ ἐπιϑεμαῖ, τω δευτερω. καὶ ἐπιϑεμαῖα ἐπι τῶν κεφαλὼν τῶν ςυ- 
λων, ἐργον κρινον καΐᾳ τὸ αἰλαμ. 74. καὶ ἐποίησεν Δ4ς. τῆ αἱ- 

᾿ μα αὐτῷ 12] α αὐυτα 247. 

λὰμ)] τω αἰλαμ τό. αι τῇ 236. τε λαμ (βο πῆ) 24.ς. ἔρησε 

τὸν ςύλον 12] α 44. τὸν ςύλον τὸν ἕνα] τὸν αἴτυππαυς ἀδείξ 247. 

τὸν ἕνα} τὸν δϑεζιον 10, 82, 93, τοΒ. Οοπιρὶ. -Ἐ τὸν δεξιον 1.8. καὶ 
ἐπεκάλεσε τ} καὶ ἀπεέχχλεσε 44. και ἐχαλεσε 243, 244. τὸ ὄνος 

Ἰαχάμ] Ιακεμ 44, ςς, ςό, 64, γι1, 92, 

τού, 120, 123») 134) 144, 242, 343, 244, 246. Αἰὰ. (δι. Νῖς. Ιακυ 
1τ9. Ιαχᾶν τς8, 247. Αἰεχ. Ἰαχίν Οοπιρὶ. ἔςησε τὸν ςύλον 29] 
λ 44. τον 247. τὸν δεύτερον] -{- τὸν ἀριξερον 19, 82, 93, το, 1 ς8. 
Οὐοτορὶ. κα τὸν 247. καὶ ἱπεκάλεσε 22] καὶ ἐκάλεσε τς8, 244. 
καὶ ἐπεκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῷ} 44. τὸ ὄνομα αὐτὰ 29]. γ1. τὸ 
ὄνομα αὐτῷ ὅ8ϊαν. Μοία. Βολωζ] Βαλαζξ 11, ςό, 446. Βαολαοῦ 
ΧΙ. Βααζ το, 93. Βολοαῷ 44. Βαολοαῷ ς2, γ4ν 92, 1215) 134; 
1445) 2306, 242, 243.) 244. (αἱ. Ν'ς. Βοολαζ ξξζ. Βολοζ 64. Βοο- 

λοαζ γι, 244ς. Βιαῷ 7γ4. Βαλοαζ το6. Βαὰξζι 1τοϑ. Βαϑλοαᾷ 
110. Βαολοεῷ 120. Βοαζ 1423. Οὐπιρὶ]. Βοασολαοζ τς8. Βοωζ 247. 

Βοός ΑΙεχ. Βοϊός Απη. :. Βοόζ Ατῃ. ΕἙά. Βοώς δῖαν. Μοίᾳ. βοκ 

γυϊΐς. : 

ΧΧΙ]. Ηος οοπηπηα μαῦεης Ψεγῆομπεβ Αστηεη. Οδοῖγ. δ5αν. τῶν 
κεφαλῶν] - τῶν εσύλων ΟΠ]. .Ν 

ΧΙΧ, ἐπὶ τῶν κεφαλῶν] ργβγηϊί. ἐπιϑεμάΪα 44, 247. Οοπρρὶ. 
Αἰεχ. τῶν εύλων 15] τὰ συλ 110.0 κατὰ τὸ αἰλὰμ) κατὰ τὴν 
δικλίδα (ἢς πα) Αππτῃ. στ. πη. Εά. ἔργον κρίνου -Ἐ και ετελει- 

ὡϑὴ τὸ ἐργον των φύλων ς2, ςς, 66, 64, 71) 745) τού, 119, 120, 121» 
123.) 1347 144, 36, 243, 2445. 246. (Γοτῃηρὶ. ΑἸά. (Αι. Νῖς. ἥς, πἰῆ 

τὸν ςύλων, 242. εργον Χρινων Χαι ἐτελειώθη τὸ ἐργον τῶν φυλὼν 247. 

ἔργον κρίνου---σηχῶν} ἐργον κρινου, κῶν ἐτελει )η Τὸ ἐργον τῶν φυλῶν 
τεσσαρων τηχὼν ΧΙ. κατὰ τὸ αἰλὰμ] καῖα τε ἐλαμ, καὶ ετελειω- 
9 τὸ ἔργων (ἢς) τῶν ςυλων 24ς. αἰλὰμ] Πὶς δἀάϊευγ νεῖ. 21. ἴῃ 

Οοάϊες 44. τεφσάρων πηχῶν] α 1ς8. τεσσαρων πήχεων 344. 
πηχῶν] τήχεων κα]ὰ τὸ αἰλῶμ, τεσσάρων πήχεων (Π5) το. μέ 
λαϑρον 19] οἰκημα ]οΗ7, πιᾶγρ. 71. μελαχϑρον 245. μέλαϑρον ἐπὶ 
᾿ἀμφοτέρων ὅτε. δὰ ἔῃ. ςοπ).} ἐπίϑεμα τὸ μέλαϑρον, ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν 
ςύλων τῷ τάχει. Τβεοάογεῖ. Ο. 24. ἰπ. 3 εξ. ἐπ᾽ ἀμφοτέρων---τὸ 
μέλαϑρον] αὶ οὐπὶ ἰηϊεττηθά. 6. τῶν φύλων 23] τῶν 18. τὸ 
μέλαϑρον} κα το 446. ΑἸεχ.: τῶν μελαϑρων 247. τὸ μέλαϑρον τῷ 
πάχει] τῳ παχεῖ τὸ μέλαθρον 71. α ΟΟπιρ]. τῷ σάχει]) ΧΙ, 44. 
749 1109) 120. 121) 1237) 134) 1445)γ216,242, 24.247. Αἰεχ. (δῖ. ΝΊς, 

τὸ ἐπ᾿ ἀμφοτερὼν τῶν ξύλων τω σαχει 19, τοϑ. ἔο, πΙῆ τῳ ἐπ᾿, 82. 

ῆς, ἤπε το, 93. ροηϊξ μοί δευδερας ἴῃ σοιη. ἴεᾳ. 64) τού, 243) 244. 
ΑΙά. 

ΧΧ. Αἀεῖξ μος οσπι. ἴῃ Ψετί, Αστηεα. Θεοτρ. εἰ διαν. Καὶ 
τῶν ῥοῶν} καὶ τὸν ῥοῶν" (ῆς) 12. πυΐε ςΐχο!] διακοσιοι φέχοι 
44) 52, ςξγ) 64) 71, 74) 922) τοῦς 119, 1209 121) 123) 114.) 144) 243) 
444. Οοτορ!. ΑἸά. (δι. Νῖς. σ' χίχοι (Ης) 236, 242. τπεί]ε ευλσι 
24). κύκλῳ] α 44) ξ2, 74, 92, 120, 226, 242. (οπιρί. Οαῖ, Νῖς. 

ΧΧΊΙΠΠ. τὴν ϑάλασσαν] -- χυτὴν ΧΙ], τ0,) 44) 52) 5 ζ» τό, 64, 71, 

74) 929 τού, 1οϑ, 110.) 1205 121, 1239 134, 144) 1ς8, 216, 242, 243) 

244, 24ξς, 246. (οιηρὶ. ΑἸά. (αι. Νίς. Ασηϊ. σ. Αση. ΕἘά. θοζᾷ. 

δῖαν. - αὐτὴν ΑΙεχ. “παγε βυβίε υῖρ. δίκα ἐν πήχει] τίντε 
πήχεων 8ιαν. Οἶτορ. πτύχει τ] σήχαισι (ῆς) ς6. τυχεῖς 74: 
τύχεων Ατη. 1. Απ. ΕΠ. Οεογρ. δῖαν. Μοίβ:. πὸ τὰ ---χείλους 
αὐτῆς 45] α ἰαῤίο ἴχωε σά ἰαῤίωσι “αὶ. ἀπὸ τῷ χεΐλδς) α τῷ 24. 

1 χείλες τῦ, εἴ 2..] τὰ 71. τὰ χείλες αὐτῆς 19] α αὐτῆς ϑἰαν. 

αὐτῆς τἢ. εἴ 2.1. Απῃ. 1. Αγῃγ. ἙΕά. ἕως τῷ χείλες αὐτῆς] α τύ, 
τού, 1197) 242. α ΤῈ 242. χείλες αὐτῆς 2}  αὐΐης 10, 93» 108. 

Οὐπῖρὶ. φρογγύλον] σρονίυλην 82; 247. γρογίυλων τοῦ. «θ07- 

16, 

17. 

18. 

22. 

ἴ9.. 

20. 

22. 



ΚΕΦ. νἹΙ. 

24. 

25 Φ 

“6. 

27 

28. 

29 

τριάχοντα ἐν “σήἥχει. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΓΤ. 

-ς ε γ΄ ε ΄᾽ [ω] ρ 

Καὶ υποςηρίγματα ὑποχάτωσεν τ χείλους αὐτῆς χυχλόσεν ἐχύχλεν αὐ- 
ΝΕ ΑΖ 2 ΄ 499 ᾿ “ἷἕ͵Ἧἁ2»ἅ»"Ν »" »)» ει» ΄ ζ΄ Ν  ΄ 

Τὴν ὁεχᾶ εν σήχει χυχλοῦεν" χαὶ τὸ χείλος ἀαὑτης ὡς ἐργοὸν χείλους σπσοτηρίου βλαςος χρίνου" 
"- ἙΝ ’ 2 "Ὁ 7 -Ο ΓῚ ρ᾿ 3 ΄ 

χαὶ τὸ πάχος αὐτὰ σπαλαιςής. Καὶ δώδεκα βόες ὑποχάτω τῆς ϑαλάσσης, οἱ τρεῖς ἐπιδλέποντες 
δ58ε δ Ν, ςε ων 3 ΄ ΄ ρὸ 3 ’ ρὸ 

Βοῤῥᾶν, ἰκαὶ οἱ τρεῖς ἐπιδλέποντες ϑάλασσανῃ χαὶ οἱ τρεῖς ἐπιξλέποντες Νότον, χαὶ οἱ τρεῖς ἐπι- 
ὅλέ 2 λῇ : Ν ’ὔ .» 7 9 ᾿ 3 Ν εν Ν ε ᾽’ 23.ϑ, » » “Ὁ 3 ,’ 

ἐποντες ἀγατολῆν", χαὶ πάντα τὰ ὀπίσσϑια εἰς τὸν οἶχον, χαὶ ἡ ϑάλασσα ἐπ᾿ αὐτῶν ἐπάνωνεν. 
Ν Ν ΄ 3- σ Ψ Ν Ν »᾿ 3 “ ᾽’ 

[Καὶ τὸ π“ἄχος αὐτὰ ππαλαιςῆς" καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς ὡς ἔργον χείλες “ποτηρίου, βλάςος χρί-- 
΄ φῶ φὸ 9 Ζ ΡΝ . 7 ρα 

γου, δισχιλίους χοεῖς χωρδντας.Ὶ Καὶ ἐποίησε δέχα μεχωνὼν χαλχᾶς" πέντε πήχεις μῆχος 
ρ . “ ρ ρ, “ 7 ᾿ ͵ ͵  -Ὡῳ . 3 ͵ δ 3 ᾿Ὁ 

τῆς μεχωνων τῆς μιᾶς, χαὶ τέσσαρες πήχεις τὸ πτ“λάτος αὐτῆς, χαὶ ἐξ ἐν πήχει ὕψος αὐτῆς. 
-ς ρ»“ Ν» Φφ᾿ Ἀ ζω) Νὴ φ᾿ 3 ΄ Καὶ τᾶτο τὸ ἔργον τῶν μεχωνὼν συγκλειςὸν αὐτοῖς, χαὶ συγχλειςὸν ἀναμέσον τῶν ἐξεχομένων. 
 ,2»"Ἕ» Ὺ΄- ͵ 2 ρ 3 7 ΄ ς Καὶ ἐπὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῶν ἀναμέσον ἐξεχομένων λέοντες χαὶ βύες χαὶ χερεδῖμ, χαὶ ἐπὶ 

γοῖλον (ἢς) 144. φρογίυλω 416. ςρογγύλον κύκλῳ] ςρογίλο- 
χύχλω (ἢ) 242. φςρογγύλον κύκλῳ τὸ αὐτό] ςρογίυλην κυκλω αυ- 

τῆς 10, 93- ΟΟοΙρΙ. τὸ αὐτό] , τὸ 44. αυΐης τοῦ. -Ἐ μετ- 

ρον 247. τὸ αὐτό---τὸ ὕψος], 82. τοέΐε ἔν πήχει] τεῦε τ- 
χεῖς 236, 242. ῥγροιηϊτί. χαὶ 244. πόϊε πήχεων Αττη. 1. Ατηι. Εά. 
δίαν. τὸ ὕψος] α τὸ ΑἸεκ. καὶ συνηγμένη ὅτε. δὰ ἤη. οοπ). 
καὶ κυκλόϑεν αὐτῆς τριάκονα πήχεων. 81ν. Οἰἶἕτορ. εἰ εἰπέξογίμπι 
ἐΠπέκε ἀνιδίεπε ἐγκς μὲν εἰγομέίμπι. δῖαν. Μοῖ4. δἰ γοβίεμία ττϊρίπια ἐμόὶ- 

ἐογμηι εἰπρεδαπι ἐμαὶ ῥεγ εἰγομέέππι. Μαὶς. συὐνηγμένη) συναγωγὴ 

19) 82,93. 108. συνηγμένοι 44) ς2,), 74.) 92, τοῦ, 119, 1209) 121) [349 

144. 1ς8, 236, 2.3) 24ς. Ατπλ. 1. Ατπι. Εά. συνηγμένη (ἢς) 242. 
συνηγμένα (ὐοπιρ!. συνβγμένοι (ῆς) ΑΙεκ. τρεῖς καὶ τριάκοντα] 
'τριακούα καὶ τρεῖς ΧΙ, ςς, 92, τού, 120, 123» 134. 144) 236, 242, 
443) 2449. 24ς. (καῖ. Νίς. τριὼν καὶ τριαχοα 10, 82, 93, τοβ. 
τριακονΐα τρεῖς 44. τρεῖς καὶ Οοηιρὶ. ΑΙά. τριάκονα καὶ τριῶν 

τήχεσιν Αττη. τ. Αστῃ. Εά. ἐν πήχει!) -Ἐ εκυκλεν αὐΐην ΧΙ, 10, 

44. ς2, ξ8» 5, 645 71, 74) 82, 92, τού, 1τοϑ, 120; 121, 1239 134» 

1442 18, 216, 242, 243, 2442 24ς, 246. Αἰά. (δῖ. Νὶο. Απτῃ. 1. 

Αττ. Εἠ. ἐν πσήχειν (6) εκυκλεν αὐΐην 923. -Ἐ ἐκυκλεν αὐΐην κυκλῳ 
.247. Αἰεχ. στύχεις ἐκύκλεν αὐτὴν ΟοηΊΡΙ. 

ΧΧΙΝ. Καὶ ὑπορηρίγμαα} καὶ υπορηριγμα 85, ττ9. -Ἐ αὖ- 
τῆς ἦσαν δῖαν. Οἶτορ. Καὶ ὑποςηρίγμα]α---ἐκύκλεν αὐτὴν] α οὐπὶ 

ἱπιοιτηθά, 44, τού, 242.0. ὑποκάτωθεν] υποκαΐω 19, 82, 93) το. 
Οοτηρ. ὑποκάτωθεν---χυκλόϑεν 2] ὑποκάτωθεν κυκλόϑεν δέκα 
πύχεων 8ῖαν. Οἶἶτορ. τοῦ χείλους} του τείχους 19, 82, 935 1τοϑ. 

τῶν συλων 247. τῇ χείλους αὐτῆς κυχλόϑεν] α 245. κυκλό- 

δὲν 15] α δῖαν. Μοίᾳ. ἐχύχλεν) κυκλοῦν 121. ΑΙά, δέκα ἐν 

πύχει] - ανισαν ϑαλασσαν ΧΙ. -Ἐ ανιξὰν τὴν ϑαλασσαν 10. 44) 

ξ2,) ςς) 56, 64. 71) 74) 82) 92, 93. τού, τοϑ, 119, 120, 121) 123) 
134, 1τς8, 220, 242, 243) 244, 24ς. Οοιηρὶ. ΑΙά. Οαϊ. Νίο. ἄνα- 
σἂν (ἢς) τὴν ϑαλασσαν 144. ἐκ δέκα ἐν τύχει Αττη. :. Απτη. Εἀ. 
δίκα πήχεων δῖαν. Μοίᾳ. κυκλόθεν 25] χυκλωθϑὲν 19, ςό, 242, 
24ς. κα 246. καὶ τὸ χεῖλος ἄς. δὰ ἤη. οοπὶ.} α ΧΙ, 44) 52, 

64, 71, 74,92, τού, 119») 120, 121) 123, 1445) 158, 236, 245, 24ς. 

ΑἸά. (αι. Νῖὶς. 8ῖαν. Οὔἴγος. (Ὁἢ. νεγ. φό.) δὺο ςιχοι τῶν νποςηριγ- 
μαΐων κεχυμενοι εν τῇ χυσες αὐΐης ἐφωτες δυο 2.2.7. ἔς, ἢπε υἱτίπιο δύο, 
ΑἸεχ. δύο ςἴχοι ὑποςηριγμάτων χυτῶν ἐν τῶ χωνευϊηρίω αὐτῶν (Ομ. 
ἐἶκο ον αἶπος (τμἰρίμναγμηι πὶ ξαβοπε εὐας βαπίει. δαν. Μοίᾳ. ἐἶνο οὐ ἰἷπες 

Λιωϊρεαταγαπι βεϊαίαγεπι ἐγαπὶ ζωβίες. Ν αἱρ. εἰ ἃς ἔετε Αστιν. τ. Αγηι. Εά. 

τὸ χεῖλος αὐτῆς] το τεῖχος ανΐης 19: 108. -Ἐ κυχλοϑὲεν ςξς. ὡς 

ἔργον] ὡσει ἐργον 19, 93. 108. βλαςῦς] βλαπῖὸν (Πς) 82. βλαςον 
93» 198. τὸ πάχος] το τλαῖος τ9, τιο8. τὸ τάχος αὐτὰ πα- 
λαιςής) ἀρηβίας εὐμς ραίπιμε δγτ. Βατ- ΗΠετ, αὖτ] αὐϊης το, 82, 

ΧΧΝ. Καὶ δώδεκα---ϑαλάσσης) καὶ ἔςη ἡ ϑάλασσα κυκλόϑεν 

δώδεκα βόες ὑποϑαλάσσινοι ϑ8ϊλν. Οὗτος. ὑποκάτω] υποκαΐωθεν 
2432. ἐπιξλέπον]ες 13] βλεπούΊες 44. ἐπέδλεπον (ῆς ἰπῖτ8) Αττη. 1. 

Απη. Εά. Βοῤῥῶν] ῶρος βορραν 71) 93» 242. εἰς βορρὼν (ἢς ἰη- 

τ) δῖαν. καὶ οἱ τρεῖς ἐπιδλέπονϊες ϑάλασσαν) ρΡοηΐς Ροίξ ανα- 

τολὴν τό. κα 71,) 242. ἐπιδλέποιες 25. 3“. 4.1.4. ϑαάλασ- 

σαν] νοτον 247. ϑῖαν. καὶ οἱ τρεῖς ἐπιδλέπ. Νότον] α 242) 247. 

Νότον] προς νοτὸν 71. τὸν νοτὸν 24ς. εἰς δυαμὴν ϑῖάΑν. καὶ οἱ 

τρεῖς ἐπιδλέπογες} τρεῖς δὲ ϑῖαν. Οἰξορ. καὶ τρεῖς ϑῖαν. Μοίᾳ. 

ἀναϊολὴν] αναϊολας 19, 82, 1ο8, 123. ΟΟπιρὶ. Ργαπιτῖ. τὴν 24. 
Ἢ καὶ οἱ τρεῖς ἐπιδλεπονῖες δυσιν 247. καὶ παν]α) και τοαΐων 

ΧΙ, 19, 44) ςς) 64, 74,92, 108, 110, 120, 121) 134) 144) 158, 244) 

24ς. Οομιρὶ. Ατπι. τ. Αστῃ. Εά. καὶ τπανΐων ἦσαν 8ῖαν. Οἴτορ. 

τὰ ὀπίσϑια) τὰ ὀπίσϑια αὐτῶν ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. εἰς τὸν οἶκον ἐνδον 

19. εἰς τὸν τοῖχον 64) 246. ΑΙά. εἰς τὸ ἐνδὸν 82,) 93, 108, 1:8. 
νοι. 11. 

Οοπυρὶ. εἰς ἑαυτὰ 8|Αν. Οἶτορ. ἔσωθεν τοῦ ἐδάφους ϑῖαν. Μοίᾳ. 
καὶ ἡ ϑάλασσα ἐπ᾿ αὐτῶν ἐπάνωθεν] ροπὶξ δηἴε καὶ τρανΊα τὰ οπι- 
σϑια 247. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. λα Αγπι. 1. Ασγην. ΕἘά, ἐπ᾿ αὐτῶν] εν 
αὐΐω 93. επ᾽ αὐἴον τού, 24). ἐπ᾽ αὐτῶν ἐπάνωθεν] ἦν ἐπ᾿ αὐτῶν 
ϑίαν. Οἶτορ. ἐπάνωθεν αὐτῶν δῖαν. ΜοίηΠ. ἐπάνωθεν] ργεπιῖῖ. ἡ 

93. 
ΧΧΨῚ. Μεγ. δ. μαδεῖ  εγῆο Ασα. Οσεογρ. δ[αν. (δὰ π}}4 ἀε- 

[οὐ δῖον Το τος Ν᾽ Αγ εῖαϑβ. Καὶ τὸ τάχος--- χεῖλος αὐτῆς] και τὸ 

τεῖχος αὐ]ης κυχλοϑὲν τ ς8. Καὶ τὸ πάχος δες. δὰ ἔῃ. ςοη).} καὶ 
το χέιλος αὐΐης ὡς ἐργον χείλους τόϊηριε βαςὸς (ἢς) κρινξ, καὶ τὸ πα- 

χοὸς αὐΐης παλερης ΧΙ. καὶ τὸ τείχος αὐης ὡς ἐργον χεῖλος ([ο) πο- 
τηήριου βλαςος κρινου και τὸ σαχος αὐου ταλαιςης 44. ἔς, ηἰΠἢ χϑι- 

ἀξ, τοό. καὶ τὸ χεῖλος αὐΐης ὡς ἐργον χελες (ςαετα ηπετηδάπιοί. 
44.) ζ5, 92. καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς κύκλωθεν ὡς ἔργον χείλες τοσ]ηρίε, 
βλαςὸς κρίνου, καὶ τὸ πάχος αὐτῷ ταλαιςὴς δισχιλίους χοεῖς χωρᾶν- 
τες. (Π0) 6. καὶ τὸ χειλος αὐΐης ὡς ἐργον χείλους τσοτήριου, βλαςος 

κρίνου, καὶ τὸ σαχος αὐΐης τταλαιςὴς 64, 7γ4γ 119. ἔς, πιῇ τὸ πᾶχος 

αὐϊα, 120, 121, 123» 1349) 144) 24ς. Οαΐ. Νίς. ἔς, πἰῇ τὸ τώχος αὐὖ- 
τοῖς, ΔΙά. καὶ τὸ χειλος αὐΐης κυκλοϑὲεν ὡς ἐργὸν χειλοὺυς τοοτηριου 

βλαςος Χχριγου καὶ τὸ ζαχος αὐἴον παλαιςὴς δισχιλίους χϑοεῖς χορεῦα 

ἢ βαδους γι. ἄς, οτΠὺ ἢ βαδους, εἴ αὐπι χωρουας ρτο χορουντᾶν 
246. καὶ τὸ χειλος αὐΐης ὡς ἐργον χείλους τσοτηριου βλαςος κρινου 
καὶ τὸ σαχος αὐε - αλαιςις 216. Χα!ι τὸ χεῖλος αὐΐης ὡς ἐργὸν χεῖ- 

λος (Ης) ποτηρίου βλαςος χρινου και το παχος αὐε τταλαιφὴς 24. 
αὐτῷ αὐτῆς Οοπρ. ὃὡς ἔργον) ὡσεὶ ἔργον Οοηφί. 
τοδηρίου] α χείλους 247. Οοπηρί. βλαρὸς κρίνου] βλαρῶν κρίνον 
Οοπιρὶ. δισχιλίους χοεῖς] δύο χιλιάδας χοεῖς Οοτηρί. «χωρᾶν- 
τας} χωρεῦϊα τς8, 247. ἐχώρει Οοπιρ].. 

ΧΧΥῚΙ. Καὶ ἐποίησε] ῥγαβηλῖτ. καὶ τὸ τάχος αὐΐης τσαλαιῖςου 
1.8. δίκα μεχωνὼϑ] τὰς μεχωνὼϑ δέκα ΑΙεχ. δέκα μεχωνὼν 
χαλκᾶς" πέε] 1 μεχωώνωθ᾽ της μιας καὶ Δ πήχεῖς χαλκᾶς πεῖ]ε 242. 
μεχωνῶϑ' 19] μοχονωθ (ἔς σοπ). ἴε4.) 44. μαχωνωθ (ῇς ἱπ4) ςό. 
μενχενῶϑ' Αγπ). 1. μεχενῶϑ Ατγπι. ἙΕά. τύίΐντε τύχεις] τεῦε τη- 
χέων 19, 93. τεσσάρων πηχέων ΟΟπιρί. φμαίμον εμῤογμπι Ψα, 
πέντε τήχεις---τῆς μιᾶς} πέντε πήχεων μεχονὸθ μία ϑ8ῖαν. Οἴτος. 

᾿μῆκος] τὸ μῆκος ΧΙΎ; το, 64, 71» 74ν 93. 106, τοϑ, 120, (123. (αἴ. 
Νίςο. εἴ Ροηΐξ ροίξ μιας.} 134. 144. 18, 236, 242, 24ς. Ο(οπιρὶ. 
α 44, 119. Αἰά. τῆς μεχωνὼθ τῆς μιᾶς] τῆς μιας μεχωνωδ ΧΙ, 

α τῆς μεχωνωθ 44. μεχωνὰ τῆς μιᾶς ΟΟπιρί. μεχωνὼϑ 2] με- 
χενὼν (πο ᾿ητ4) Αγ). τ. Απῃ. Ἐα. τῆς μιᾶς--τῶν μεχωνὼδθ ἴῃ 
(ΟΠ. {ε4.} α οὐχ ἰηϊογηγεά. 247. καὶ τέσσαρες πήχεις] χαι τεσ- 

σαρὼν πηχεων τ, 82) 93, 108. ΟογηρΙ. πήχεις 44. τὸ τλᾶ- 
τος] το 11, ΧΙ, ςς, 64, 715 74. τού, 119, 134» 1447) 1ς8, 236, 242, 
246. Αἰε, τὸ τῦλάτος αὐτῆς} α αὐΐης 44. καὶ ἕξ ὅς. δὰ ἔῃ. 
οοπι.} α 24ς.- ἕξ ἐν πήχει] ἐξ πηχέων 19, 82, 93, 1ο8. κα ἐν πήχει 
44. κεν 120. τριῶν πηχέων (οχηρὶ. ἕξ πήχεις Ατὰ. Ἐά. 2γίμηὲι οἴ 

ὀμίονμα Νυὶσ. ὕψος] το ὑψος το, 74) 82, 93») τού, τοϑ, 120, 121; 
134, 144, 168, 236, 242. Οοπιρὶ. ΑΙά, (αἱ. Νὶς. τοὺ ὑψους 44. 

ΧΧΨΠΙ]Π. τᾶτο τὸ ἔργον) τούτω τὸ ἔργων ((ο) 24ς. τῶτο ἔργον 

ἣν Ατη). 1. Ατπι. Ἐά. τὸ ἔργον] α τὸ 44. τῶν μεχωνὼϑ")} τῆς 
μεχωνωθ 82) 93, 1ο8. τῆς μεχωνὰὼ Οοπιρί. συγκλειςὸν 19] συγ- 

κληφοὸν 242. συγκλεις νι -τῶν ἐξεχομένων] συγκλειςὸν να μέσον 

τῶν ἐξεχομένων δῖαν. Οἰἶγοσ. συγκλειςὸν Ὀ15] συνκλειςον 93. συγ- 

κλιςον 24. αὐτοῖς] αὐτῆς (οπιρ!]. ἑαυτοῖς ϑίαν. Μοίᾳ. και 

συγκχλειςὃν] Α 44. ἀναμέσον] ἀναμέσων (ᾷς νετ. 46.) 242. ἄνα- 

μέσον τῶν ἐξεχομένων] ὠναμέσων τῶν ἐξερχωμίνων (ἔς) 24ς. ἐξεχο- 
μένων] ἐξερχομένων ΑΙ4ά. ἐξεχομένων --ἐξεχομένων 2“. ἴῃ ζοπι. ί:4.} 

ἐχομένων λεοῆες καὶ βοες καὶ χερεῦιν καὶ ἐπι τῶν ἐξερχομένων 44. 

ΧΧΙΣΧ. Καὶ ἐπὶ---ἐξεχομένων 15}, οὐπὶ ἰηιειτηοά. 24ς. Καὶ 

78 ε 

χεΐλους 



ΤΠ ραστε ἀειτυποαῖα ἤιπι) ππᾶγρ. 121. 

Ι 

ἔάσεως.. 

ἐλ υς ὡπὼ Γ. 
ΚΕΦ, γῇ, 

τῶν ἐξεχομένων, ὅτως χαὶ ἐπάνωϑεν, χαὶ ὶ ὑποχάτωθεν τῶν λεόν]ων χαὶ τῶν βοῶν. χώραι, ἔργον κχα]α.- 
Καὶ τέσσαρες τροχοὶ χάλκοῖ τῆ μεχωνὼν τῇ μιᾷ, καὶ τὰ προσέχοντα χαλχᾶ χαὶ 

τέσσαρα μέρη αὐτῶν, ὠμίαι ὑποχάτω τῶν λατήρων. Καὶ χεῖρες ἐν τοῖς τροχοῖς ἐν τῇ μεχωγών. 

Καὶ τὸ ὕψος τῷ τροχ τοῦ ἑνὸς πήχεος χαὶ ἡμίσες. 

ἄρματορ' αἱ χεῖρες αὐτῶν χαὶ οἱ γῶτοι αὐτῶν χαὶ ἡ πραγματεία αὐτῶν “πάντα Χυνεῦτα: Αἱ 

τέσσαρες ὠμίαι ἐπὶ τῶν , τεσσάρων γωνιῶν τῆς μεχωνὼν τῆς μιᾶς, ἐχ τῆς μεχωνὼν οἱ ὦμοι αὐτῆς. 

Καὶ ἐπὶ τῆς χεφαλῆς τῆς μεχωνὼν ἢ ἥμισυ τϑ πήχεος μέγεϑος αὐτῆς σρογγύλον χύχλῳ ἐπὶ τῆς δ ἐν 

χεφαλῆς τῆς μεχωνώδ" χαὶ ἀρχὴ χειρῶν αὐτῆς χαὶ τὰ συγχλείσματα αὐτῆς" χαὶ ἠγοίγετο ἐπὶ 

τὰς ἀρχᾶς τῶν χειρὼν αὐτῆς. 

ἑςῶτα, ἐχόμενον ἕκαςον χατὰ Φ  σϑκο) ἔσω χαὶ τὰ χυχλόνεν. 

δέχα μεχωνὼϑ', τάξιν μίαν καὶ Κη ον; ἕν πάσαις. 

ἐπὶ---ἐξεχομένων 2" α οαπὶ ἰπιετπχεά, 242. τα συγκλείσμαϊα] τὰ 
συγκλίμαϊα Αἰεχ. τὸ σύγκλεισμια ϑ|ᾶν. Οἴτορ. συγκλείσμαϊα αὐ- 
τῶν] α αὐὔων το, 82, 935 1ο8. Οοπηρ. ἀναμέσον ἐξεχομένων] ανα- 
μέσον ἐχομένων καὶ ἐπι τὰ συγκλεισμαΐα των ἐζεχομενων 247. ἐξε- 
“χομένων 19] τῶν ἐξεχομέενων 717 74,93. 106, 119) 120, 121) 134), 1445 
1ς8, 244. ΑΙά. τῶν ἐχόμενων 236. (αἴ. Νίς. λέονγες---χερεθι μ] 

ὁμοίωμα λεόϊων καὶ βόων καὶ χερεβὶμ 51αν. Οἴἶτορ. χεραξὶ μ] Ι χε- 
ρεδειν (ῆς σοπι. 36.) 64. χερεδειμ (ῆς ἱπ64) 1109. καὶ ἐπὶ τῶν--- 
---ἐπάνωθεν] ὅτως δὲ ἦσαν καὶ ἐπάνωθεν τῶν ἐξεχομέενων δῖαν. Οἰΐτορ. 
καὶ ἐπὶ. τῶν ἐξεχομένων] καὶ ἐπι τῶν ἐχομένων 24). καὶ ὑποκάτω- 
εν] α καὶ 93. καὶ καΐωθεν 242. καταξάσεως] και βασεως 93. 
ΧΧΧ. Καὶ τέσσαρες] και τριακούϊα 247. τῇ μεχωνὼϑ) μεχο- 

γωϑ» 44. (τοῦ. ἢς ᾿π4.) τῇ μεχωνὰ (ῆς 4118])} ΟὐτηρΙ. τῇ μιᾷ] 
ἑἱκάρῃ δῖαν. τὰ προσέχοντα] τὰ προεχούϊα 19, 82. Οοπηρί. καὶ 
τίσσαρα] ἤπε καὶ γ1, 243. υἱ νἱάεῖυτ, μέρη αὐτῶν] μερη αὐΐης 10, 
82, 935 108. Οοπιρ. ὠμίαι] -Ἐ αὐΐων το, 82, 93, το8. Οομῃρρὶ. 
Ἔ αὐτῆς 445 247. (αἴ. Νίς. -Ἐ αὐτοῖς ζ2, 745 92, τού, 120, 123) 

134) 144) 2306, 242, 243, 244. ΑΪοχ. ῥγφτηϊ. καὶ 64. ὡμιὰ τι0.- 

ωμ..αν (ῆο: φυλῇ [{τεγ. εγα.) αὐΐοις τ2ι. καὶ ὠμίαι αὐτοῖς Αἰά. 

᾿ὑποκάτω] υποκαΐωϑεν 19, 445) τό, 71) 74) 82, 92, 93) τού, τοϑ, 119» 
120, 121) 134, 1445) 148, 236, 242, 24ς. Οοπιρὶ. ΑἸά. (αι. ΝΊς. 

τῶν λετήρων) -ἰ- αἱ ὠμίαι ἐχυμέναι (ῇ.) απο τσεραν ἀνδρος τοροσκειμε- 
ναι 247. -ἢ παὸ ὠμίαι κεχυμέναι ἀπὸ τοέραν ἀνδρὸς τροσκείμεναι 
Ο(ουιρὶ. ΔΙά. ΑἸεχ. 
ΧΧΧΙ. Καὶ χεῖρες" Ργατηΐτ. καὶ τὸ ςόμα αὐτῷ ἴσωϑεν τῇ ς κεφαλί- 

δὸς καὶ ἄνω ἐν πήχει καὶ τὸ εύμα αὐτὰ Ὁ φρογίυλξν, ποίημα ὅτω πήχεως 
καὶ ἡμίσεως πήχεως. καὶ ἐπὶ τῷ ἃ εὐμαῖος αὐτὰ 5 διατορεύμαϊα καὶ ὶ διάπηγα 
αὐτῶν τετράγωνα αὶ ρογγύλα. καὶ τέσσαρες οἱ τροχοὶ ὑποκάτωθεν τῶν 
διατήγων. Οοπιρὶ. Ρτρετηϊ. καὶ τὸ ςόμα αὐτῇ ἔσωϑεν τῆς κεφαλίδος 
καὶ ἄνω ἐν σήχει. καὶ ςσόμα αὐτῷ γρογίυλαν. ποίημα ὀκτὼ πήχεως, 
καὶ ἐπι  ρόμαῖος αὐτῇ 5 διατορεύμαῖα. καὶ διάπηγα αὐτῶν τετράγωνα ΠῚ 

 φρογγύλα. καὶ τέσσαρες. οἱ τροχοὶ εἰς ὑπὸ κάτωθεν τῶν διαπήγων. ΑΙά. 

τάξη. καὶ ςόμα αὐτὰ ἔσωϑεν τῆς χεφαλίδος. ἄνωθεν ἐ ἐν πήχει, καὶ 
εόμα αὐτῷ Σ ρρογίυλξν" ποίημα ὕτως πήχεως, καὶ ἡμίσεας τοῦ πήχεως. 

! καί γε ἐπὶ ὶ ςόμιαῖος αὐτξ 5 διατορεύμιαῖα, καὶι ὶ διάπηγα αὐτῶν ν τετράγωνα, 

οὐ ςρόγίυλα. Καὶ τέσσαρες τροχοὶ εἰς ὑποκάτωθεν τῶν διαπηγῶν, 

ΑἸιοχ. Καὶ χεῖρες δις. δὰ η. οοη,. 32. 7 Και ὠμιαι κεχυμέναι απὸ 

περῶν ἀνδρος τοροσκειμέναι, καὶ τὸ σομα αὐΐξ ἐσωδὲν τῆς κεφαλιδος 
και ἄνω εν τήχει, καὶ ξσομα αὐῇε ςρογίυλεαν, ποιημα τως πήχεως, χᾶϊ 

ἐπὶ ςομαῖος αὐτῇ διατορευμαῖα, καὶ διαπηγα αὐτων τετραγωνα οὐ 
φρογίυλα, καὶ τέσσαρες οἱ τρόχοι εἰς .......- (υἱπηα υπὰ οἰτὰ ἘΧΈ ΓΘ 

καὶ σομῶ αὐΐων ἐσωϑεν τῆς κε- 
φαλιδος, καὶ ἀνωϑὲν ἐν τηχει, καὶ ξομα αὐῇε ςρογίυλον τοοιημιῶ ουτως 
πήχεως καὶ ἡμίσους τοῦ πηχέως καὶ γε ἐπὶ τῇ ξόματος ἄντα διατορευ- 
μαΐα τετραγωνα οὐ ςρογίυλα καὶ τέσσαρες οἱ τροχοι οἱ υποκαΐωϑεν τῶν 
διαπηγων, καὶ χεῖρες ὅς. 247. [ἢ Πογηῃ. 31, 32. ψεγῆοηεβ Διτηθη, 
σέ ογρ. εἰ δίαν. ἐβοῖυπς ουπὶ ΑἸεχ. εἰ Ψυϊράα. χεῖρες} χειρὸς 93. 
χεῖραις 12 Φ τῇ μεχωνώϑ) τοις μεχωνων 110. μεχωνωϑ)) με- 

χονων (ἢς ἰηῖτα νεγ. 34). 35. 4118] υἱ ἴπ Ἐά.) 44. 
ΧΧΧΙ]. πήχεος] πηχεις τού. πήχεως 144. Οομμρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. 

“ύχεων ἕνα (Πο) 242. καὶ ἡμίσεας} Ἐ τὸ πήχεως 247. ΑΙεχ. 
ΧΧΧΙΠ. Καὶ τὸ ἔργον---ἅρμαῖος καὶ τὸ ἔργον τῶν τροχῶν ἄρ- 

μαῖος δῖαν. Οὗἶτορ. τῶν τροχῶν] τῇ τροχβ ἀρμαῖος 245. τρο- 
χῶν τ] χειρὼν 82. ἔργον] ἔργων 120. ὡς ἐργον 123) 243. Οοπρρὶ. 
δῖαν. Μοίᾳ.Ἡ ἔργον τροχὼν] λα 44) ξξ) 71) τού. α τροχῶν 247. 
ἅρματος] αρμαΐων 71. αἱ χεῖρες] Ρταεπηϊτε. και 93, 243, 344. 
Οὐοπιρὶ. κα αἱ 158. αἱ χεῖρες αὐτῶν) αὐτῶν αἱ χεῖρες αὐτῶν (Πο) 

παράδειγμα Αγ. Εά. 

2216. -Ἐ και αὐχένες ἐπὶ τῶν 3247. καὶ αὐχένες, ἑαυτῶν Απῃ. :. 

Ατηι. Εά. -Ἐ εδάεπὶ, εἶ αὐτῶν, ϑ8αν. Μοΐᾳα καὶ οἱ νῶτοι αὐτῶν] 
α αὐῆων 44. καὶ οἱ αὐχενες αὐων καὶ οι νωτοι αὐΐων ςα., 123, 216, 242. 
σαι. Νὶς. ἔς, ἤπε ρεΐπιο οἱ, Αἴεχ. νῶτοι]) αὐχένες 92. καὶ ἡ 

πραγμαῖεία;--- χωνευτα] καὶ πάντα ἐποίησεν αὐτῶν χωνευτά Ατηι. τ, 
ἈΑσπη. ἕά. ἡ ' πραγματεία } ᾶ! ; τραγμαΐεια,, 19) 82, 93» 110. Οοπηρί. 

οὶ ἱ πραγμαῖιαι 2άς. ᾿ πραγματεία αὐτῶν παντα])] παᾶντα πρᾶγ- 

μαῖα αὐτῶν 81αν. πάντα χωνευτα]) ργαγηϊτ. τὰ Χ], 19, 44, ς ς, 

ςό, 64, γ4, 82, 93, 1ού, 1τοϑ, 119) 120, 121) 1349 144. 1ς8, 236, 242, 

243, 244, 245, 246. (οιηρὶ. ΑἸά. (δῖ. ΝΊς. ργδιηἶε. ἴσα ΑΙεχ. 
ΧΧΧΙΨΝ. Αἱ τεσσαρες] καὶ τέσσαρες 82, 93. 1ο8. (ὐοπιρί. ργῶ- 

ταῖτ. καὶ Ατη.. τ. Αση. Εά. γωνιῶν) γονιων 242. τῆς μεχω- 

νὼ ϑ 1.9] τὴ μεχωνωθ 243. τῆς μιᾶς] τῇ μιᾳ 11. κ243. κ 
τῆς μεχωνὼϑ) κ 44» 343, 344. καὶ ἐκ τῆς μεχονὸθ δῖαν. Οἴτορ. 
οἱ ὦμοι αὐτῆς] οἱ ὦμοι αὐτῶν 8αν. Οἴἶτορ. 

ΧΧΧΝ. τῆς μεχωνὼθ) μεχωνὰ Οοπρὶ. τὸ πήχεος] τῆς πη- 

χέως 144, 24ς. τὰ πήχεως 242. (οπιρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. μέγεθος 

αὐτὴς}] α αὐης ΧΙ, 445 τό, 715) 74) 92. τού, 119, 120) 1215) 134) 144) 
236, 242, 247. ΑΙεχ. ρῥγϑιτῖ. ὡς 19) 1οϑ. τὸ μέγεθος 123. Οαΐ. 
ΝΙς. μέγεϑος αὐτῶν 581αν. Οἴἶτορ. σρογγύλον] ςρογίνλων 44. 
ξρογγύλον κύκλῳ] σρογγύλον δὲ κύκλῳ δίαν. Οἴἶτορ. ἐπὶ τῆς χεφα- 

λῆς] α ἐπὶ ϑ5ϊαν. Οἰἴἶτορ. ἀρχὴ χειρῶν αὐτη.] αἱ χεῖρες αὐΐης 10. 

82, 93) τοϑ. Οοπη!ρ!. -Ἐ εξ αὐης τιο6. τῶ συγκλείσμαϊα αὐτῆς] 

Ἕ εξ αὐτῆς ζ2, 747 92) τοῦ, 120, 123) 134. 236, 243, 247. ΑΙοχ. 

σαι. Νῖίς. -Ἔ π᾿ αὐτῆς Οομρρὶ. συγχλείσμαϊα) σνγκλησμαῖα 

242. καὶ ἠνοίγετο ὅτε. δὰ ἤη. ςοπ).} αὶ 121, 242. ἐπὶ τὰς ἀρ- 
χὰς] ἐπὶ τεσσαρας ἀρχας 11. ἐπι τεσσαρας τᾶς αρχᾶς 93: 

ΧΧΧΥῚΙ. Καὶ τὰ συγκλείσμαϊα αὐτῆς} 242. τὰ συγκλείσ- 

ματα] α τὰ τῶῖ. αὐτῆς) , 82,93. χερεδὶμ] χερεδιν ἐπ 
Χερεθ τού. ρῥγαηιῖ, καὶ 236. χερεξὶμ--- φοίνικες} ὁμοιώμιαϊα τῶν 
χερεξὶμ καὶ λεόντων καὶ φοινίκων 5[αν. Οἷτοξς. ἑρῶτα] ἐξώτες 71) 
134, 247). ἑςώτων ϑῖαν. Οἰΐτοε. ἐχόμενον] εχομενα τό, 64. ΑΙά. 

ἐχόμενον δες. δά ἤπ. ζοηῖ. 1 ἕκαρον ἔχόμενον κατὰ τρόσωπρον αὐτῇ ἔσω- 
ϑεν. κύκλοθεν αὐτὴν ἐρίνησεν (ῆς) 82. ἐχόμενον ἕκαςον) ΤΙ. 10, 

93. Οοπηρὶ. ἐχόμενοι" ἕκαςον (Π0) γ4. ἐχόμενοι εκαφςοι 24). ἕκα- 
σον} α ΧΙ. εκαςὸς 134. κατὼ πρόσωπον) -ἰ- αὐτὰ ΧΙ, 10, 44) 58» 
τό, 64, 715) 74ν 92, 93. τού, 1τοβ, 119, 120, 121) 123, 134) 144) 158, 

236, 242, 243, 24ς, 246. Οοπῃρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Οἵ. Νίς.: ἔσω] ἐσω- 
δὲν ΧΙ, 10.) 44ν κ 5. τό, 64, 71, 74, 92, 93. 1ού, 1οϑ, 119, 120, 1215 
123) 134) 1447 158, 226, 242, 243» 244) 24ζ, 246. (οηγρὶ. ΑἸά. (αἵ. 

Νίς. καὶ τὰ κυκλόϑεν] α και τα ΧΙ, 445) ξξν 64, 71, 745 92, τού, 
110) 120, 121) 144η)1ς8, 226, 242, 243, 246. (᾿(οπιρί. ΑἸά. (αἴ. Νῖςο. 

κυκλώϑεν αὐτὴν ἐρίνησε (ΠῸ) το. χυκλοϑὲν αὐΐην ἐρινήσε 93. ἔς, πἰῆ 
ἐρινισε, 1ο8. κυχλω 123. κυκλωθὲν 134) 24ζ. 

ΧΧΧΝῚΙ. οεῖξ φοπιπηᾶ ἱπίερτ. 6. Κατ αὐτὴν] καΐα ταυτὴν 
19, 64; 82, 93, τοϑ. ΟΟπρΙ. καὶ ταυτὴν 247). κατ᾽ αὐτὸ παράᾶ- 
δειγμα Ατῃ. 1. Ασῃ. Εὰ. πάσας τὰς δίκα) κα πασᾶς 19, 44. 74» 

82, 92, 93,) τού, τοϑ, 119, 120, 121, 134) 144, 236, 2452, 247.΄ 
Οοπιρὶ. δὲ. Νῖς. ϑίαν. Οἴτοργ. τάξιν μίαν] τάξις μία Αἰεχ. 
τάξιν μίαν ὃς. δὰ ἢἤπ. ςοπ).} κατὼ τάξιν μίαν, καὶ κατὰ μέτρον ἕν, 
μέτρον ἕν τάσαις δῖαν. Μοίᾳᾳ. καὶ μέτρον ἕν] καὶ ἕν μέτρον καὶ ἕν 

ἕν πάσαις} ἐν πᾶσι γ1. ἐν πασαις 93» 

τοῦ. Ττ. “36, 242. (Δΐ. Νις. ῬτΓαοηῖ. τέρμα 247. πάσα] 

Ἔ ταῦῖα τς8. ρτγατηϊε. ἐν (πρὶ. ϑ8[αν. Οἰμος: Ργβεπιῖτι. τέρμα ἕν 
ΑΙαχ. 

ΧΧΧΨΊΙΙ. Καὶ ἐποίησε] κατ᾽ αὐην ἐποιησε 6. δίκα χντρο- 
καύλους} αΑ δέκα 247. σχυτροκαύλες] χυτρογαυλες (ἔς ἱπᾳ4) ΧΙ: 

30. 

Καὶ τὸ ἔργον τῶν τροχῶν ἔργον τροχῶν 32. 33. 

34" 

Καὶ τὰ συγ λεισμδτα αὐτῆς χερδδὶμ χαὶ λέοντες καὶ φοίνικες 36.. 

Κατ᾽ αὐτὴν ἐποίησε πτἅσας τὰς 37. 

Καὶ ἐποίησε δέχα χυτροκαύλους χαλχξς, 38.. 

“(ας 2 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
ΚΕΦ. ὙΠ. 

ρ ρ᾿ ..-Ὁ " " 

τεσσαράχοντα χοείς χωρδντα τὸν ἐγὰ χυτρόχαυλον μετρήσει τεσσάρων “τηχῶν' χυτρόχαυλος ὁ 
Ἂν» 2.ϑ ἡ ρὸ Ν ρ᾿ ρο ρ ᾽ὔ 7 Ε ᾽7ὔ ἈΝ 5. “ 39. εἷς ἐπὶ τῇ μεχωνὼν τῇ μιᾷ ταῖς δέχα μεχωνώϑ. Καὶ ἔϑετο τὰς πέντε μεχωνὼν ἀπὸ τῆς ὠμίας 
ἰωὲ 4 3 ,Ὃ Ν, ᾽’ ρ ᾽ ρ 3 3 ρ » ρο 

τῷ οἴκου ἐχ δεξιῶν, χαὶ πέντε ἀπὸ τῆς ὠμίας τῷ οἴκου ἐξ ἀριςερῶγ' χαὶ ἡ ϑάλασσα ἀπὸ τῆς 

40. 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

'τὴρ 243. ΤὨΆΓΡ. 

χυτροκαυύλον τὸν ἐνὰ 1], 247. ἔς, πῇ χυτρόγανλον, ΑἸεχ. 

᾿Α ἐπὶ Οαῖ. Νῖς. 

᾿ χῆ, Γδο, οἴ Ὁ καὶ ταεῦε.) 

.3. ἢ) φο 2» ϑ ρὸ ρὰ ΩΣ 

ὠμίας τ οἴχου ἐχ δεξιῶν χατ᾽ ἀγατολᾶς ἀπὸ τῇ χλίτους τῇ Νότϑ. Καὶ ἐποίησε Χιρὰμ τὲς λέ- 
Ν Ν, ρ ἙΝ αν 2 

δητας χαὶ τὰς ϑερμαςρεῖς καὶ τὰς φιάλας' χαὶ συνετέλεσε Χιρὰμ ποιῶν πάντα τὰ ἔργα ἃ ἐποί- 

ἡσε τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν ἐν οἴχῳ Κυρίου. »’ ’ὔ ρ»“" 2 ρω 

Στύλους δύο, χαὶ τὰ ςρεπ]α τῶν ςὕλων ἐπὶ τῶν χε- 
" ῪΦ ’ ’ Ν Ν ἰφὲ ΄ 2 -" οὐ 

φαλων τῶν φύλων δύο" χαὶ τὰ δίχτυα δύο τ χαλύπ]ειν ἀμφότερα τὰ ςρεπ]ὰ τῶν γλυφῶν τὰ ὄντα 
ϑ- ὦ ΄ νι εν “ .« α ΄» ΄ “᾿ 
ἐπὶ τῶν ςὕλων' Τας ῥοὰς τετρακοσίας ἀμφοτέροις τοῖς διχτύοις, δύο ςίχοι ῥοῶν τῷ δικτύῳ τῷ 
ἐςπ ΄ 2 ’ὔ’ ; ᾿ 2 ’ ρ 

ἐγὶ, ππερικαλύπ]ειν ἀμφότερα τὰ ὄντα τὰ ςρεπ]ὰ τῆς μεχωνὼν ἐπ᾿ ἀμφοτέροις τοῖς ςύλοις' Καὶ 
Ν Ν ΄ Ν Ν ΄ ΨΕ ΠΣ ΟΣ νιν Ἃ 7 ΄ Ν 

τὰ μεχωνὼν δέχα, καὶ τοὺς χυτροχαύλες δέχα ἐπὶ τῶν μεχωνώϑ' Καὶ τὴν ϑάλασσαν μίαν, χαὶ 
Ν ΄ ’ὔ’ « ΄ ρ ’ Ν Ἧ ΄ ἯΝ Ν ' ρ Ν ΝΣ »’ 

τὸς βύας δώδεκα ὑποχάτω τῆς ϑαλάσσης" Καὶ τοὺς λέξητας χαὶ τὰς σερμαςφρεῖς χαὶ τὰς φιάλας 
“Ὥς ΄ Ἁ ΄ Ὰ. » ’ ἯΝ ἰὴ ρ Ν γ᾿ » ΄ ς Ν ς ΄ 

χαι παντὰ τὰ σχευή, ἃ ἐποίησε Χιραμ τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν τῷ οἴκῳ Κυρίδ' ἰχαὶ οἱ ςυλοι τεσ- 

(ς ς» εχ οουτ. δὺ αἱ. πη.) 64) 71, 74) 82, 93» 119, 134. 1ς8, 243) 246. 
Οομρρὶ. Αἴεχ. χυϑοχανλοὺυς 19. κυϑρογαυλοὺς (ῇς ἱπῆα 44, 92, 
τού, 121, 123, 144.) 416, 242, 24ς. (αἴ. ΝΙς.) τοϑ. ΑἸά. χυτρο- 
χαυλους (ῆς ροῆελ) ς6. κυτρογαυλους 120. λετηρας 243. ΤηᾶΓΡ. 
«ιωνευτοὺς ςύλους ϑῖαν. Οἴτορ. τεσσαράκονϊα] Ργφτηῖῖ, καὶ 64. 

τεσσαρακογ]α--τὸν ἕ ες χυτρόκανλον] τεσσαρακοῦα βατας ὑπέφερε λδ- 

καὶ ἐχώρει ὁ χυτρόκαυλος εἷς τεσσαράκοια χοεῖς 
Απη. 1. Ἄττῃ. Ἐά. μ΄. μέτρα χωρῶν ἕκαςος ςύλος 8ϊαν. Οἶτος. 

χωρᾶντα] χωρεήας 11. χωρευντα 74. τὸν ἕνα χυτρόκαυλον] τον 
» Φφελ 

ἐν τῷ ἕν! 
χυτροκαύλῳ ϑίαν. Μοίᾳ. χυτρόκαυλον) χύϊρογανλον ι9. (τοϑ. 

ἢς ἱπῖτα.) κυκλογαυλον 24ς. χυϑρόγαυλον (ῇς 'ἴπ68) ΑΙά. μετ- 
ρἤσει] α 55, ςό, 71) 244, 246, 247). ΑΙεχ. μετρήσει τεσσάρων πη- 
χῶν] α ΧΙ, 19, 445 52) 745. 82, 92, 93ν τού, (121. μΒαδεῖ ἴῃ πηᾶγς.) 
134) 144, 236, 242, 243, 245. δῖαν. Οἴἶτορ. τεσσάρων πηχὼν χυ- 
τρόκαυλος εἷς μετρήσει Αγ. 1. Ασηι. Εά. τεσσάρων πηχῶν] α ", 

64, [19ς. χυτρόκαυλος ὁ εἷς] Ρτρεγηῖτε. ὁ 11, ςς, τό, γι; οὐ ΑἸεχ. 
ὁ εἷς χυτρογαυλος 19, 108. ἔς, οὐπὶ εἰς πηεπά. ρτὸ εἷς, 93: υτρό- 

καυλος τού. κυϑρογαυλος ὁ ὁ εἷς 24ς. ὁ χυτροκᾶνλος ὁ εἷς ἐν: κα 

247. Ργβεγηϊττ, καὶ Οοπρρὶ. χυτρόκαυλος ὁ εἷς δις. ἡ ἔπ. ςοπ,.] 
ἀριϑμὸς ὅ΄. πήχεων ὁ εὕλος ὁ ὁ εἷς ἐπὶ τῇ ἢ μεχονὸδ᾽ τῇ μιᾷ 8ῖαν. Οἴτορ. 
χιτρόκαυλος ὁ εἷς ἐπὶ τῇ ἑκάςῃ μεχωνὼϑ᾽ ἃ ἀπὸ τῶν δίκα μεχενώϑ ϑῖαν. 
Μοίᾳ. ἐπὶ τῇ ἢ μεχωνὼϑ] μετρήσει ἔπι τὴν μεχωνων 19) 825 93. 108. 
ἐπι τῆς μεχωνωϑ 44, ςςγ»ό4, 71) 92) 110) 121,)134)144γ1ς8,246,247. 
ΑΙ4. ΑΙεχκ. ἐπὶ τῆς μαχωνων ς6. ἐπὶ τὴν με υνὼϑ 74,93. ἔς, ηἰῆ 
μεχωνὰ, Οοπιρί. ἐπι τῆς μεχονωθ' τοό6. τῆς μεχωνων 236, 242. 
ἐπι τῆς κεφάλης τῆς μεχωνωδ 243,44. ὁ ἐπι τῆς μεέχωνων 24ς. 

τῇ μιᾷ} τῆς μιας ΧΙ, 44), τό, 64, γι, 74,92, τού, 
110, 121) 134) 1445) 158, 236, 242, 243, 244,24) 246, 247. ΑἸά. 
ΑΙεχ. (δι. Νίος. τὴν μιαν 1, 82, 93, τοϑ. (οηρ. ταῖς δέκα] 
Ῥτοοτηϊτῖ. καὶ 71. τῆς α ([0) 242. τας δέκα 24ς. ὔ 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ ἔϑετο] - αὐας γι. Καὶ ἔϑετο τὰς τίντε με- 
χωνὼϑ] α 24ς- Εἰ εουέμῖ ἄεοεπι δα ες Μαϊς. “τὸς πέντε μεχω- 

γὼϑ] τας διζα μεχωνωθ ΧΙ, 19, 64, 74. 92) 1ο8, 120, 121) 1235 134» 
144, 1:8, 236, 242, 2445) 246. (οπιρί. ΑἸά. (αι. Νίο. τὰς δεκα 
τοεῦῖε 44. τας δεκα μενωχων (ΑἸ1Ό1 μεχωνων) ςς. τας δεκα μαχω- 
νωϑ τό. τας 71. ἃ ὥεντε 82,03. τας δέκα μεχονων τού. τας 

μεχωνὼθ πέντε 247. ΑἸεχ. ἀπὸ τῆς ὠμίας 19} ρταταῖττ. πεντε ΧΙ, 
19, 55», τύ, 64, 74,92. τού, 1τοϑ, 119, 120, 123» 1345 144, 236, 242, 

44ς, 246. Οομρ!. ΑΙά. (ει. Νῖς. πέντε απὸ τὴς ὁμοίας (ἢς) 12:1. 
καὶ πέντε ἔπι τὴν ὡμιὰν 247. ἀπὸ τῆς ὠμίας ι “- δεξιῶν 15] πέντε 

ἐκ δεξιῶν τὰ οἴκε εἰς ἀνατολὴν ϑίαν. Οἴἶτορ. ἤς, οπιο τοέντε, 5ϊαν. 

Μοίᾳ. ἐκ δεξιῶν 15] ργαβπηῖττ, του το, τοϑ8. εξ ἀριςερων (ςοττ. ἴῃ 

ΤΆΤ. τῇ. τες.) .144: Ργϑεπηῖττ. πέντε 243. -ἑ κατὰ ἀνατολὰς ΑἸά. 

ἐκ δεξιῶν 15--τξῷ οἴκα 2.9] α ουτὰ ἱπιειτηεά, 11, 82, 93. (242. {ρρίὶεῖ. 
[κ δεξιῶν τι --τἰκ δεξιῶν 297 α αἰτογυῖγ. 

οὐπὶ ἰηϊοιτηθά. τοό. καὶ πέντε] καὶ δέκα ϑ8ῖαν. Οἴκορ. ἀπὸ 
τῆς ὠμίας 2 57, τῆς ς6. απὸ τῆς ομοιας τῶι. ἐπ᾿ ὠμίαν ΑἸεχ. 
ἀπὸ τῆς ὠμίας 2 “-ἀριςερὼν) ἐξ ἐριςερὼν τῷἍ οἴκου ϑῖαν. ἀπὸ τῆς 

ὠμίας τὰ οἴκε 25] 44. ἐξ ἀριςερῶν. ργαεπιτῖ. τα 44) 1οϑ. Οοπηρὶ. 

ἐκ δεξιων (οοττ. ἴῃ πιᾶγρ. πὶ. τες.) 1414. -Ἑ αὐτὰ 247. αὐτὰ 

ΑΙεχ. καὶ ἡ ϑάλασσα] και τὴν ϑαλασσαν εϑέτο 82; 93: ἀπὸ τῆς 
ὠμίας. 439] ἀπὸ τῆς ὠμίδος ΑΙεχ. ἐν τῇ δευτέρῳ πλευρᾷ ϑίαν. Οἴτορ. 
ἀπὸ τῆς πλευρᾶς ϑίῖαν. Μοίᾳ. ἐκ δεξιῶν κατ᾽ ἀνατολὰς] εξ ἀριςε- 

ρων. και τὴν ϑάλασσαν εϑετο ὥπὸ τῆς ὠμίας τὰ οἰκ εχ ᾿'δεξιων καῖα 

αναΐολας 93. κατ᾽ ἀνατολὰς] κατ᾽ αναϊολην 12 3: καῖα ἀνατολας 

93) 1ο8. ἤἢς, ἔπε καὶ, Οοπιρὶ. 

᾿λῶν] ργαπηῖτ. τὰ οντὰ το, 82, 93, 1το8. Οοπιρὶ. 

᾿ (0) 120. 

1.8, 236, 242, 247. Οοπιρὶ. (αἴ. Νίς. ἀπὸ τῇ ἄζο. δά ἤη. οςοην.] 
ἐν τῇ γωνίᾳ μεσημξρίνῃ ϑίαν. ἀπὸ τῇ κλίτες] ἀπὸ τε κλιμαῖος 44, 
ξ2) 74» 929) τούς 120, 121) 134, 144) 226. (4ῖ. Νὶς. κληματος 

242. τῇ Νότβ)] -᾿ απὸ τῆς ὡμιᾶς τῇ οἰκξ εἶ ἀριξερων το. τῇ νωΐξ 
120, 242. 

ΧΙ,. Καὶ ἐποίησε) μτγαπυῖεῖ. καὶ τὴν ϑάαλασσαν εϑετο ἀπὸ τῆς 

ὠμιᾶς τῇ οἱχξ ἐκ δεξιων καΐα αναΐολας ἀπὸ τὰ κλιτες τὰ νοτε 10. 
λέξητας] λεδιτας 242. τὰς ϑερμαςρεῖς] τας ϑερμαςρας ςό. (Δι. 
Νῖίς. τὰς ϑέρμας τρεῖς (ῆς νεῖ. 4ς.} 71, 121, 24ς, 247. ΑἸά, 

ϑεραςρας 436. - τρεῖς δῖαν. Οἷἶτον. φιάλας] φναλας ρτΐπιο, 40 
ελά. πῃ. το6ό. ποιῶν] α 82. τοοιεῖν Ατπ. 1. Ασὼ. ΕἘά. ἃ ἐποί- 

ησε] οσα ἐποιηῆσε 93, τοϑ. Οοχηρὶ. Σαλωμὼν] Σολομῶντι (ἢς 
νεῖ. 45.) ΑἸά. ἐν οἴκῳ] ἐν τῳ οἰκῳ 82, τοϑ. Οοπηρὶ. τῶ οἰκω 93. 

ΧΙ. Στύλες δύο] ρτγαοπαϊτῖ. καὶ τὰς 19. καὶ τοὺς δυο ξυλες 82. 
ξυλες δωδεκα 24). τῶν ςύλων 19] 

τῶν γλυφων 10, 82, 93» 108. (πρὶ. α των 236.Ἡ. ἐπὶ τῶν κεφα- 
τῶν ςύλων δύο] 

τας 

δυο Ἰηῖες 1. ἃ γεσεητιουῖ ΠΊ. 121. αἰτῶν 242. κα δυο 247. κα ϑίαν. 
Οἴἶξτορ. καὶ τὰ δίκτυα δύο] , ΧΙ. τὰ δίκτυα] , τὰ τού, τοϑ. 

Οὐοπιρ. τῶν γλυφῶν] τὰ οντῶ ἐπι τῶν γλυφων 71. τῶν γλυ- 

φῶν ὅτς. 844 ἤη. σοπ1.} τῶ οντὰ ἐπὶ τῶν συλὼν τῶν γλυφων 74. 
φῶν] γλυπῆων 92. 

ΧΙΙ]. Τὰς ῥοὰς] ῥταβυηϊτῖ. καὶ 19, 82, 93) 1ο8, 11. ΟΟΙΡΙ. 
“Ἔ χαλκᾶς δῖᾶν. τετραχοσίας] α΄ο8. τετρακοσίας---δικτύοις 

ἀμφοτεροις τοις δικῆυοις τετρακοσιας 19, 93. Οοπηρί. ἀμῷ τς ϑοις 
δικΐνοις τετρακοσιαις 82. ἀμφοτέροις] αμφοτερὰ 56. τοῖς διχκ- 

τύοις] τοῖς δικτύεις 242. δύο είχρι ῥοῶν) δύο ξιχιροῶν (ἢς) 19. 

τῷ δικτύῳ] τω δακτυλω 144. τῷ ὦ ἕν} α 242. τεερικαλύπήειν] κα- 

λυπῆειν 242. ῥγαπηῖῖε. τὰς ΟΟΠΊΡΙ. ἀμφότερα---ςρεπ]} ἀμφοτερα 

ςρεπῆα 24. τὰ ὄντα] α ΧΙ, 44) 52, ςς, τό, 64, γι, 74γ 92, τού, 
1109» 120, 121) 123», 1347 144, 236, 242, 246. (οπῃρὶ. ΑἸά. (Αι. Νῖς. 

Αγπη. 1. Απτῃ. Εά. δῖαν. τῶ ὄντα---μεχωνὼν} τὰ ςρεπχ τῆς με- 
χώνωθ᾽ τὰ οντὰ 10, 82, 93») 108. τὰ ςρεπα τὰ οντα ἐπι τῆς μεχωνωθ᾽ 
443. ἔς, ἤπε ἐπ 244. τῶ ςρεπὰ] α τὰ 247. Ροηΐξ ἀπῖε τὸ 
ὄντα Οομρ. τῆς μεχωνὼθ)}) α 44, 525) ςς,» 5ὅ, 64, 71, 74) 92, 
Ιού, 119, 120,.121» 123; 134. 144) ι 58, 236, 345, 24.5.5 246. (ουρὶ. 

ΑἸΙά. (ὲ. ΝΙῖς. ἐπ᾿ ἀμφοτέροις τοῖς ςύλοις] ἐπ᾿ ὠμφοτερὼν τῶν ςυ- 

λων 19, 82, 93, 108, 123. ΟΟΠΙΡΙ. εύλοις] γλυπῆοις 44, ζ2, 74» 

γλὺυ- 

᾿ 92) 10ό, 120, 121) 134, 144) 16, 242, 247. (αϊ. Νὶς. 

ΧΙΠΙ. Καὶ τὰ μεχωνὼν δέκα] καὶ τὰς μεχωνων και τὴν ϑα- 

λᾶσσαν μιαν 24ς. κ δέκα Ατπι. τ. Απῃ. ἙἘ4ά. τῶ μεχωνὼθ]} τας 
μεχωνωθ 11, ΧΙ, 44) ς 5» 64) 71, 747 92, τού, 119, 120, 121) 123» 

134) 144, 236, 242, 243. 2447γ24ξς, 247. ΑΙεχ. (αἴ. Νίς. τὰς μα- 

χώνωθ τ6.Ἡ τὰ μεχωνὼν δίκα] τας δεκα μεχωνωθ᾽ τ, 82, τοϑ, 
Οομρ. μεχωνὼϑθ δέκα] ΤΥ. 93. καὶ τὲς χυτροκαύλες το, δά 
ἢπ. οοπι.} τῶν χωνευτῶν σύλων δέκα ἐπὶ τῶν μεχονόϑ' ϑῖν. Οἶτορ. 
χυτροκαύλας] χντρογαυλες τ9, 56. χυϑρογαυλες ς2. ϑρογαύλες 

δέκα “"}1ὲ ς2. τὰς δεκα 82, 93, τοϑ, Οὐοπιρί. α 245. 
ἐπὶ τῶν] ἐπὶ τῶ ςς. ἔπι τὴν 82. ἐπὶ τῆς ΑἸδχ, 

ΧΙΙΝ. Καὶ τὴν ϑάλασσαν μίαν] α δῖος 24ς. 
δεκα βοας 82. ΤΥ. 93) τοϑ. Οοπηρὶ. 
93» 1ο8. (οπρὶ. 
ΧΙ. λέδητας] λευιτας τοῦ. ϑερμαςρεῖς) ϑερμναύρεις- (υς 

νἱάἀειυγ) 144. ϑέρμας τρεῖς “36, 242. ϑίαν. Οἷἶτορ. φιάλας] φια- 
λεις τού. σαντα τὰ σκεύη] -Ἐ συνετέλεσεν 1ρ, 82, 93» 1οϑ, τ ς8. 

Οοιπρὶ. ττανῇα τα ἐν αὐτὴ σκένη 242. ἃ ἐποίησε 15] ἃ ἐποιει τοῦ. 

βόας ϑώδεκα] 
ὑποκάτω] φγπητῖ. τας 82, 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
Ι 

ΚΕΦ, γη,, 
τῶν ἐξεχομένων, ὅτως χαὶ ἐπάνωθεν, χαὶ ὑποκάτωθεν τῶν λεόν)ων χαὶ τῶν βοῶν. χώραι, ἔργον χαῖα- , 

ξάσεως.. Καὶ τέσσαρες τροχοὶ χαλκοῖ τῇ μεχωνὼν τῇ μιᾷ, καὶ τὰ προσέχοντα χαλχᾶ χαὶ 30. 

τέσσαρα μέρη αὐτῶν, ὠμίαι ὑποκάτω τῶν λδτήρων. Καὶ χεῖρες ἐν τοῖς τροχοῖς ἐν τῇ μεχωνών, 31. 

Καὶ τὸ ὕψος τῇ τροχϑ τοῦ ἑνὸς πῆχεος χαὶ ἡμίσεας. Καὶ τὸ ἔργον τῶν τροχῶν ἔργον τροχῶν 33. 33. 

ἅρματος" αἱ χεῖρες αὐτῶν χαὶ οἱ γῶτοι αὐτῶν χαὶ ἡ πραγματεία αὐτῶν πάντα χωνευτά. Αἱ 34. 

τέσσαρες ὠμίαι ἐπὶ τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς μεχωνὼν τῆς μιᾶς, ἐκ τῆς μεχωνὼν οἱ ὦμοι αὐτῆς. 

Καὶ ἐπὶ τῆς χεφαλῆς τῆς μεχωνὼν ἥμισυ τῇ πήχεος μέγεσος αὐτῆς ςρογγύλον χύκλῳ ἐπὶ τῆς 3ς. 

χεφαλῆς τῆς μεχωνώϑ᾽ χαὶ ἀρχὴ χειρῶν αὐτῆς χαὶ τὰ συγχλείσματα αὐτῆς" χαὶ ἠνοΐγετο ἐπὶ 

τὰς ἀρχὰς τῶν χειρῶν αὐτῆς. Καὶ τὰ συγχλείσματα αὐτῆς χερβδὶμ καὶ λέοντες καὶ φοίνικες 36... 

ἑςῶτα, ἐχόμενον ἕκαςον χατὰ πρόσωπον ἔσω καὶ τὰ χυχλόϑεν. Κατ᾽ αὐτὴν ἐποίησε ππάσας τὰς 3). 

δέχα μεχωνὼϑ,, τάξιν μίαν χαὶ μέτρον ἕν πάσαις. Καὶ ἐποίησε δέχα χυτροχαύλους χαλχᾶς, 538. 

εν] α καὶ 93. καὶ καΐωθεν 242. 

ἐπὶ---ἐξεχομένων 2.1 αὶ οὐυπὶ ἱπίεγπχεά, 242. τῷ συγκλείσμαῖα] τὰ 
συγκλίμαϊα Αἰεχ. τὸ σύγκλεισμα 8|ν. Οὗἶτορ. συγκλείσμαῖα αὐ- 
τῶν] α αὐΐων 19, 82, 93») 1ο8. ΟΡ. ἀναμέσον ἐξεχομένων] ἀνα- 
μέσον ἐχομένων καὶ ἐπὶ τῶ συγκλεισμαῖα των ἐξεχομένων 247. Ἐἔξε- 
«ομένων 15} τῶν ἐζξεχομενων 71) 74γ93, 1ού, 119, 120, 121) 134» 144) 
ις8, 244. ΑΙά, τῶν ἐχομένων 236. (Αἴ. ΝΙς. λέογ]ες---χερεξὶ μ] 

ὁμοίωμα λεόνϊων καὶ βόων καὶ χερεξὶμ 51αν. Οὗἶτορ. χιερεξὶμ] χε- 
ρβειν (ῆς οοπι. 36.) 64. χέρεβειμ (ἔς ἱπῆ4) 119. καὶ ἐπὶ τῶν--- 
--ἰπάνωθεν] ὅτως δὲ ἦσαν καὶ ἐπάνωθεν τῶν ἐξεχομενων αν. Οἴἶγορ. 
καὶ ἐπὶ τῶν ἐξεχομένων] καὶ ἐπὶ τῶν ἐχομένων 247. καὶ ὑποκάτω- 

καταδάσεως] και βασεως 93. 
ΧΧΧ. Καὶ τέσσαρες] και τριακοῦῖα 24). τῇ μεχωνὼϑ) μεχο- 

γωϑ 44. (τού. ἢς ἴη.4.) τῇ μεχωνὰ (ἢς 41101}) (οπιρὶ. τῇ μιᾷ] 
ἑκάρη ϑίαν. τὰ προσέχοντα] τὰ προεχούϊα το, 82. Οοπιρί. καὶ 
τίσσαρα) ἤπε καὶ γ1) 243. υἱ ν!ἀεῖυγ. μέρη αὐτῶν] μερη αὐΐης 19) 

82, 93. τοβ, Οομηρ. ὠμίαι) -Ἐ αὐΐων το, 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
Ἔ αὐτῆς 44) 247. (αἱ. Νίς. Ἐ αὐτοῖς ζ2, 74.) 92, τού, 120, 123) 

1347) 144) 236, 242, 243, 244. ΑΙεχ. ΓΔ. καὶ 64. ὡμιὰ 110. 

μι .ιαι (ἢς : ᾳυδῇ [ἰτοτ. εγαΐ.) αὐΐοις τ2τ. καὶ ὠμίαν αὐτοῖς ΑἸά, 
ὑποκάτω] υποκαΐωθεν 10, 44), ς6, 715) 74γ) 82) 92) 93, τού, τοϑ, ττο» 
120, 1219) 1349) 144) 18, Δ16, 242, 24ς. (οπιρὶ. Α]ά. (αἱ. Νῖς. 
τῶν λετήρων] -ἰ- αἱ ὠμίαι ἐχυμέναι (Π.) απὸ περᾶν ἀνδρος τοροσκειμε- 

να! 247. - παὸ ὠμίαι κεχυμέναι ἀπὸ ττέραν ἀνδρὸς τοροσκείμεναι 
(οαρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 
ΧΧΧΙ. Καὶ χεῖρες] ργατηῖε. καὶ τὸ ςόμα αὐτῷ ἔσωθεν τῆς κεφαλί- 

᾿ ιν » , νι ΝΛ 4 ᾽ν. -“" , εἰ , 
δὸς καὶ ἀγὼ ἐν πῊχ Ἀαὶ τὸ τομνὰ ἀὺτϑ φρογίυλξν, ποιημὰ τω πήχεως 

λεο ἢ λν: Δ " 7 Ἅ. Ὁ , 4 7 

καὶ ἡμίσεως πήχεως. χαὶ ἐπὶ Τῇ ςόμαϊος αὐτῷ διατορεύμαἷα καὶ διάπηγα 
΄ Ἁ Ἁ ΓΟ 

αὐτῶν τετράγωνα καὶ ςρογγύλα. καὶ τέσσαρες οἱ τροχοὶ ὑποκάτωθεν τῶν 
διατσήγων. (οπιρὶ. ῥτρεπυϊτῖ. καὶ τὸ σόμα αὐτῇ ἔσωθεν τῆς κεφαλίδος 

ΝΙΝ Η μ ΝΟ ῃ ο᾽ Ὁ “ , ὌΝ ’ 
καὶ ἄγω ἔν τ χει. χαι ςομῶ ἄντὲ ςρογίυλᾶν. τποιημα ΟΧΤὼ τηχεως, 

' ννν. 2." “ δ ΄ 2. “ὦ ΄ Ω 
καὶ ἐπὶ γόμιαἶος αὐτὸ διατορευμαῖα. καὶ διάπηγα αὐτῶν τετράγωνα καὶ 

λ Ὰ .““ 

φρογγύλα. καὶ τέσσαρες οἱ τροχοὶ εἰς ὑπὸ κάτωθεν τῶν διαπήγων. ΑἸά, 
Ργϑεπίτι, καὶ σόμα αὐτῷ ἔσωθεν τῆς κεφαλίδος ἄνωθεν ἐν πήχει, καὶ 

͵ ᾽ν, ὦ “ εἰ! ’ ν ε», “- ’ 
ςομα ἀὺυτὲξ φΡΟΥΪυλξν" -σοιημνὰ ὅτως ᾿οηυχεὼς» και Ἡμισδς του πήχεως. 

καὶ γε ἐπὶ ςόμιαϊος αὐτὰ διατορεύμαῖα, καὶ διάπηγα αὐτῶν τετράγωνα, 
οὐ ςρόγίυλα. Καὶ τέσσαρες τροχοὶ εἰς ὑποκάτωθεν τῶν διαπηγῶν, 

ΑἸιεχ. Καὶ χεῖρες ζο. δὰ ἥη. ςοπ1. 32.}] Και ὡὠμιαι κεχυμεναι ἀπὸ 

περᾶν ἀνδρος τοροσκειμεναι, κἂι τὸ σομᾶα αὐξ ἐσωϑὲν τῆς κεφαλιδος 
και ανὼ ἐν τῆχει, καὶ φσομια αὐἷε ςρογίυλαν, τοοιημα τως πήχεως, καὶ 
ἐπι ςομαῖος αὖτε διατορευμαῖα, καὶ διαπηγα ἀντῶων τετραγωνα ου 
ςρογίυλα, καὶ τέσσαρες οἱ τροχοι εἰς ......- (υἱάίπα πὰ οἴϊηὶ Ἔχ ΓΟΠΊΔ 
ΟΠ ρατῖε ἀειγιποαῖα {π|π|) πηᾶγρ. 121. καὶ σομᾶ αὐΐων ἐσωϑεν τῆς κε- 
φαλιδος, και αἀνωϑὲν εν χει, καὶ ςομα αὐε φρογίυλον σοιημα ουτως 

πήχεως καὶ ἡμίσους του πήχεως καὶ γὲ ἐπὶ τ φξόματος αὐτῇ διατορευ- 
μαῖα τετραγωνα οὐ ςρογίυλα καὶ τεσσαρες οἱ τροχοι οἱ υποκαΐωθϑεν των 
διαπηγων, καὶ χεῖρες ὅζο. 247. [π σοπΊ. 31, 32. Νετγῆομεβ Αὐτηθη. 

Οεογς. εἰ 8[αν. ἐδοϊυπξ ουπι ΑἸεχ. εἰ Ψαϊραα. χεῖρες] χειρὸς 93. 
χειραις τ21. τῇ μεχωνώϑ ] τοις μεχωνων ττο. μεχωνώϑ᾽) με- 
χονωϑ (ῆς ἰπῖτα νεῦ. 34) 3 ς. 4110] υἱ ἴῃ Εά.) 44. 

ΧΧΧΙ. πήχεος] πηχεις τοό. πήχεως 144. Οοπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 
πήχεων ἵνα (ῇς) 242. καὶ ἡμίσεας] - τὰ πηχεως 247. ΑἸεχ. 

ΧΧΧΠΙ. Καὶ τὸ ἔργον---ἅρμαῖος καὶ τὸ ἔργον τῶν τροχῶν ὧρ- 
μαῖος 8ϊλν. Οἰξγορ. τῶν τροχῶν] τὸ τροχξ αρμαῖος 24ς. τρο- 

χῶν 1" χείρων 82. ἔργον] ἐργων τ2ο. ὡς ἐργον 123, 243. ΟΟΠΗΡΙ. 
δῖαν. Μοίᾳ. ἔργον τροχῶν] α 44) ξς) 71) τού. ἡ τροχῶν 247. 

ἅρματος} αρμαΐων γ1. αἱ χεῖρες] Ργδεπηϊττ, καὶ 93, 243, 244. 

Οὐπιρὶ. κ αἱ 1ς8. αἱ χεῖρες αὐτῶν] αὐτῶν αἱ χεῖρες αὐτῶν (πο) 

134) 247. ἑςώτων ϑ8ῖαν. Οἶτορ. 

μέτρον ἕν πάσαις 8ϊαν. Μοίᾳ. 
παράδειγμα Ατη. Εά. 

436. -Ἐ καὶ αυχένες ἐπὶ τῶν 247. - καὶ αὐχένες ἑαντῶν Αππη. τ. 
Ασηι. Εά. -Ἐ εδάεπ), ηἰῇ αὐτῶν, δῖαν. Μοίᾳ. καὶ οἱ νῶτοι αὐτῶν] 
α αὐΐων 44. καὶ οἱ αὐχενες αὐΐων καὶ οι νωτοι αὐΐων ζῶ, 123, 216, 242. 
(αι. Νίς. ἔς, ἤπε ρῥγίπιο οἱ, Αἰεχ. γῶτοι] αὐχενες 9,4. καὶ ἡ 
πραγμαϊεία---χωνευτα} καὶ τσάντα ἐποίησεν αὐτῶν χωνευτά Ατηι. τ. 
Ατη. ΕἘά. ἡ πραγματεία) αἱ τραγμαΐειαι το, 825) 93, 119. Οοπηὶ. 
αἱ πραγμαῖιαι24ς. ἡ πραγματεία αὐτῶν πάντα] πάντα πράγ- 
μαῖα αὐτῶν ϑῖαν. πάντα χωνευτα)] ῥγϑεπηϊῖ. τὰ ΧΙ], 10, 44) ςς», 

ςό, 64. γ45 82, 93. τού, τοϑ, 119) 120, 121») 1349 1442) 1ς8, 236, 242, 

243, 244, 24ς, 246. Οομηρὶ. ΑἸά. (αι. Νίο. ργϑπηἷ, ἴσα ΑΙεχ. 

ΧΧΧΙΨ. Αἱ τεσσαρες} και τεσσαρες 82, 93, 1τοϑ8. Οὐοπιρί. ρῥτα- 

τηϊ. καὶ Ατηι. 1. Αση Εά. γωνιῶν] γονιων 242. τῆς μέχω- 

νῶν 15] τὴ μεχωνωθ 243. τῆς μιᾶς] τὴ μια 11. κ 243. ἦκ 
τῆς μεχωνὼθ} αὶ 44. 243, 244. καὶ ἐκ τῆς μεχονὸν δῖλν. Οἴΐτορ. 
οἱ ὦμοι αὐτῆς] οἱ ὦμοι αὐτῶν δῖαν. Οἶτορ. 

ΧΧΧΨΥ. τῆς μεχωνωϑ] μεχωνὼ Οοπνρῖ. τὸ πήχεος] τῆς πη- 

Χχέως 1445. 24. τὰ σήχεως 242. (ομρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. μέγεθος 
αὐτῆς] α αὐΐης ΧΙ, 44, τό, 71, 74, 92. τού, 119, 120, 121) 134) 144) 
236, 242, 247. ΑΙεχ. Ργατλῖτῖ. ὡς 19, 1οϑ. τὸ μέγεθος 123. Οδΐ, 
Νῖς. μέγεθος αὐτῶν ὅ81αν. Οἴἶεορ. ςρογγύλον] ςρογίυλων 44. 
φρογγύλον χύκλῳ] ςρογγύλον δὲ κύκλῳ δίαν. Οἷἶτορ. ἐπὶ τῆς χεφα- 

λῆς] α ἐπὶ ϑῖαν. Οἴτζορ. ἀρχὴ χειρῶν αὐτῆς] αἱ χειρες αὐΐης το, 
82, 93, τοϑ. (οη!ρ!. -Ἐ εξ αὐΐης τοό. τὰ συγκλείσμαϊα αὐτῆς] 

Ἢ εξ αὐτῆς ς2, 74) 92) τού, 120, 123) 134. 236, 243, 247. ΑΪεχ. 
(αι. Νίς. - ἀπ᾽ αὐτῆς Οοπηρ. συγκλείσμα]α] συγκλησμαῖα 
242. καὶ ἠνοΐγετο δια. δὰ ἔῃ. οοπ2.} α 121,242. ἐπὶ τὰς ἀρ- 
χῶς] ἐπὶ τεσσαρας ἀρχὰς 1. επι τεσσαρᾶς τὰς αρχᾶς 93. 

ΧΧΧΨΥῚ. Καὶ τὰ συγκλείσμαῖα αὐτῆς] 242. τὰ συγκλείῖς- 
ματα] α τὰ 121. αὐτη.} , 82, 93. χερεξὶμ] χερδξιν 44. 

χερδθ τού. ῥγαπηῖιε. καὶ 536. χερεξὶμ---φοίνικες] ὁμοιώμαϊα τῶν 
χερεθδὶμ καὶ λεόντων καὶ φοινίκων δῖαν. Οἷἶτογ. ἑγῶτα] ἐφξωτες 71» 

ἐχόμενον) ἐχόμενα τό, 64. ΑΙά. 
ἐχόμενον ὅζο. ἀἀ ἤπ. σοπ).} ἕκαςον ἐχόμενον κατὰ πρόσωπον αὐτῇ ἔσω- 
ϑὲεν. κύκλοθεν αὐτὴν ἐρίνησεν (ῆς) 82. ἐχόμενον ἕκαςον] ΤΥ. 109, 

93. Οὐρὶ. ἐχόμενοι" ἕκαςον (Πς) γ4. ἐχόμενοι ἑκαφξοι 247. ἕκα- 
σον] α ΧΙ. εκᾶςὸς 124. κατὰ πρόσωπον] -ἰ αὐτὰ ΧΙ, 19, 445 53» 

τό, 64, 71) 74,) 929 93, τού, 1οϑ, 119, 120, 121) 123») 134) 1445 158, 
536, 242, 243, 24ς, 246. Οοιηρί. ΑἸά. ΑἸεχ. (αἴ. Νίςο. ἔσω] ἐσω- 

“εν ΧΙ, 19, 44) 55. 56, 64, 71, 74» 92, 93» 1ού, τοϑ, 119», 120) 1215 
123) 1347) 1447 1ς8, 236, 242, 243, 244) 249 246. (Οηρὶ. Αἰά. (αἵ. 

Νῖο. καὶ τὰ κυκλόϑεν] κα και τα ΧΙ, 445 ςς, 64, γ1, 74, 945 τού, 
110, 120, 121, 1449 1ς8, 4226, 242, 243, 246. (᾿οπῃρὶ. ΑἸά. (αἴ. Νῖς. 

χυχλώϑεν αὐτὴν ἐρίνησε (Π0) το. χυκλοϑὲν αὐΐην ἐρινησε 93. ἔς, πἰῇ 
ἐρινισε, 1ο8. κυκλω 1232. χυχλωθὲν 134) 24ς. 

ΧΧΧΨΝΙΙ. θείς οοπηπιᾶ ἰηῖερτ. 6. Κατ᾽ αὐτὴν] καΐα ταυτὴν 
19, 64, 82, 93, τοβ. ΟΟπιρὶ. καὶ ταυτὴν 24). κατ᾽ αὐτὸ παρᾶ- 
δειγμα τη. 1. Ασῃ. Εα. πάσας τὰς δίκα) α πασας 10, 44. 74» 

825) 925) 93, 1ού, 1οϑ, 119), 120, 121, 134) 144. 236, 245, 247.᾿ 

Οοπρὶ. σαι. Νῖς. ϑιαν. Οἴχγορ. τάξιν μίαν] τάξις μία Αἰεχ. 

τάξιν μίαν δε. δὰ ἔπ. ςοπι.] κατῶ τάξιν μίαν, καὶ κατὰ μέτρον Ὧν, 
καὶ μέτρον ἕν] καὶ ἕν μέτρον καὶ ἕν 

ἕν πάσαις} ἐν πᾶσι 71. ἐν πάσαις 93» 
τοό. Ττ. χἹϑό, 242. (δῖ. Νῖο. ργβῃγτῖ, τέρμα 247. πασαις] 

Ἢ ταΐα τς8. ρῥτατηῖῖ. ἐν Οοπιρί. 8ιαν. Οὗἶτορ. ργατηῖε. τέρμα ἕν 
ΑΙεχ. - 

ΧΧΧΥΤΙ. ΚΚαὶ ἐποίησε] κατ᾽ αὐὔην ἐποιησε ςό. 
χαύλονς] , δέκα 247. 

δέκα χυτρο- 
χυτροκαύλες} χυτρογαυλες (ἢς ἰη84) ΧΙ; 
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ΒΑΣΙΛΕΤΙΩΝ Γ. 
ΚΕΦ. ΜἹ. 

’ ᾿ς φᾷ 2 ὃ ΄ “ 

τεσσαράχοντα χοεῖς χωρᾶντα τὸν ἕνα χυτρύκαυλον μετρήσει τεσσάρων πηχῶν" χυτρόχαυλος ὁ 

39: 

40. 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

247. Ρταηλῖτ. καὶ Οομηρῖ. 

᾿ς ἐπὶ Οαϊ. Νίςο. 

ΨΦΥΝ , . " ἴω ρ ΄ ΄ 

εἷς ἐπὶ τῇ μεχωνὼν τῇ μιᾷ ταῖς δέκα μεχωνών. ΝἫὋΨ» Ν ’ Ν 2Ξ.νΝ " 5. » 

Καὶ ἔϑετο τὰς πέντε μεχωνὼν ἀπὸ τῆς ὠμίας 
ἴω »᾽ 3 ἰδὲ Ὰ, 7 [ων ᾿ ρῸ 3 » [ω 2 ρ 

τῷ οἴχου ἐχ δεξιῶν, χαὶ πέντε ἀπὸ τῆς ὠμίας τ οἴχου ἐξ ἀριςερῶν' χαὶ ἡ ϑάλασσα ἀπὸ τῆς 
᾿ ’ ἰδὲ 2 ϑ ρὸ [] ΝᾺ 

ὠμίας τᾶ οἴχου ἐκ δεξιῶν χατ᾽ ἀνατολὰς ἀπὸ τῇ χλίτους τῇ Νύτϑ. Καὶ ἐποίησε Χιρᾶμ τὲς λέ- 
Ν Ν᾿ ρ᾿ Ν “ 2 

δητας καὶ τὰς ϑερμαςρεῖς χαὶ τὰς φιάλας" χαὶ συνετέλεσε Χιρὰμ ποιὼν πάντα τὰ ἔργα ἃ ἐποί- 
ἡσε τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν ἐν οἴχῳ Κυρίου. 

΄ ᾽ὔ ρφ ) ρὋ 

Στύλους δύο, χαὶ τὰ ςρεπ]ὰ τῶν ςύλων ἐπὶ τῶν χε- 
φο ἰδ ’ 4 ς), ᾽ὔ ρ᾿ ΄ 3 ων ρὋ 3 

φαλὼν τῶν φύλων δύο" χαὶ τὰ δίχτυα δύο τῇ χαλύπ]ειν ἀμφότερα τὰ ςρεπ]ὰ τῶν γλυφῶν τὰ ὄντα 
Ξ.Ν φ ’ Ν ΟΦ δ᾿ ρῶ ς ν᾿ ΞἾΞ ᾿ ἴω 

ἐπὶ τῶν ςὕλων' Τας ῥοᾶς τετρακοσίας ἀμφοτέροις τοῖς διχτύοις, δύο ςίχοι ῥοῶν τῷ διχτύῳ τῷ 
ΙΧ. ’ » 4 ἂν» , Ν Ν ,»" Ν 95 5 3 ΄ ρ ’΄ Ν 

ἑνὶ, περικαλύπ]ειν ἀμφότερα τὰ ὄντα τὰ ςρεπ]ὰ τῆς μεχωνὼν ἐπ᾿ ἀμφοτέροις τοῖς ςύλοις' Καὶ 
ῪἮῃ Ν ΄ Ν δ ὔ ΕΣ ρ Ν᾿ ᾿ ᾽’ Ν ΝΕ ΄ ΄ Ν 

τὰ μεχωνὼν δέχα, χαὶ τοὺς χυτροχαύλες δέχα ἐπὶ τῶν μεχωνώϑ᾽" Καὶ τὴν ϑάλασσαν μίαν, χαὶ 
δ ΄ ’ὔ’ « ’ ρ ΄ Ν ᾿ς ΄ ΄-Ἦ ἙΝ ᾿ ρ Ν Ἁ ΄ 

τὰς βόας δώδεκα ὑποχάτω τῆς ϑαλάσσης" Καὶ τοὺς λέξητας χαὶ τὰς σερμαςφρεῖς χαὶ τὰς φιάλας 
᾿" ΄ Ἁ ᾽’ Δ΄͵ 9 ΄ Ν ων ρ Ν ον » ᾽’ “- ς ΄ 

χαὶ πσᾶντα τὰ σχευήη, ἃ ἐποίησε Χιραμ τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν τῷ οἴκῳ Κυρίε" ἱχαὶ οἱ ςύλοι τεσ- 

(ς ς» Ἔχ. σοττ. δῷ αἱ. Π.} 645) 71) 74γ) 829 93» 119, 134) 1 ς8, 243, 246. 

Οοιηρὶ. ΑἸεχ. χυϑοχανυλοὺυς 19. κυϑρογαυλοὺυς (ἢς ἱπῆα 44, 92, 
τού, 121) 123, 144. 236, 242, 24ς. ζαῖ. Νίς.) τοϑ. ΑἸά. χυτρο- 

χαυλοὺυς (ῆς ροϊξεα) ςό. χυτρογαύλους 120. λετῆρας 243. ΤηᾶΓρ. 

“ωνευτοὺς ςύλους 5ϊαν. Οἴἶτορ. τεσσαράκονα 1 ῥτγαρηνῖτι. καὶ 6 4. 

τεσσαρακον]α--τὸν ἕγα “υτρόκανυλον) τεσσαρακον]α βατες ὑπέφερε λε- 

τὴρ 243. τηᾶγρ. καὶ ἐχώρει ὃ χυτρόκαυλος εἷς τεσσαραάκονΐα, χοεῖς 
Ἀπ. τ. πῃ. Εἀ. μ΄. μέτρα “χωρῶν ἕκαξος ςύλος ϑ8ϊαν. Οἴἶτορ. 
χωρᾶντα) χωρδήας 11. χωρευντα 74. τὸν ἕνα χυτρόκαυλον] τον 
“χυτροχαυλον τὸν ενα 1], 247. ἔς, πῇ χυτρόγαυλον, Αἰεχ. ἐν τῷ ἑνὶ 
χντροκαύλῳ δῖαν. Μοίᾳ. χυτρόκαυλον] χυΐρογανλον τ9. (τοϑ. 

ἢς ἰηἴτα.) κυκλογαυλον 24ς. χυϑρόγαυλον (ῆς ἰη.4) ΑἸά. μετ- 
ρήσει] α δς, ςό, 71, 2449 “46, 247. ΑἸεχ. μετρήσει τεσσάρων πη- 

χῶν] α ΧΙ, 19, 445 52, 74) 82) 92, 93, τού, (τ21. Βαρεῖ ἴῃ πιᾶγρ.) 
134) 144) 230, 242, 243, 24ς. δῖαν. Οἶτορ. τεσσάρων ττηχὼν χυ- 
τρόκαυλος εἷς μετρήσει Αττη. 1. Ατπι. Ἐά. τεσσάρων πηχῶν] κα 11, 
64: τ19θ. χιυτρόκαυλος ὁ εἷς} ῥταεπλϊττ. ὁ 11, ςς, ς6, 71, 246. ΑἸεχ. 
ὁ εἷς χυτρογαυλος το, ιο8. ἢς, οὑπὶ εἰς πιεπά. ργὸ εἷς, 93. α χυτρό- 
καυλος τού. κυϑρογαυλος ὁ εἷς 24ς. ὁ χυτροκαυλος ὁ εἷς μετρισει 

χυτρόκαυλος ὁ εἷς δζς. δὰ ἔπ. ςοη).] 

ριϑμὸς δ΄. πήχεων ὃ ςύλος ὁ εἷς ἐπὶ τῇ μεχονὸθ, τῇ μιᾷ ϑῖαν. Οἶτος. 
χιτρόκαυλος ὁ εἷς ἐπὶ τῇ ἱκάςη μεχωνὼθ ἀπὸ τῶν δέκα μεχενώϑ ϑαν. 
Μοίᾳ. ἐπὶ τῇ μεχωνὼϑ)] μετρήσει ἐπι τὴν μεχωνων 10) 829 93» 108. 
ἐπὶ τῆς μεχωνωθ, 445 ς5γ064, 71) 92) 110) 1215)134,)144γ1ς8,246.247. 
ΑΙά, ΑΙεχ. ἐπὶ τῆς μαχωνωθ ς6. ἐπὶ τὴν μεχωνων 745) 93- ἢς;, πἰῆ 

μεχωνὰ, ΟομρΙ. ἐπὶ τῆς μεχονωθ τού. τῆς μεχωνωθ 436, 242. 
ἐπὶ τῆς κεφάλης τῆς μεχωνων, 243, 344- ὁ ἐπὶ τῆς μεέχωνων 24ς. 

τῇ μιᾷ) τῆς μιας ΧΙ, 4.4, ςό, 649 71, 74,92, τού, 

119, 121) 134») 144) 18, 236, 242, 243) 244, 24ς,) 246, 247. ΑΙά. 
Αἴεχ. (δῖ. Νίς. τὴν μιὰν 19, 82, 93, 1οϑ. (οτηρ. ταῖς δέκα) 
Ῥτοθτηϊῖ. καὶ 71. τῆς 1 (Πς) 242. τας δέκ 24ς. 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ ἔϑετο] - αὐας γι. Καὶ ἔϑετο τὰς τῦίντε με- 
χωνὼϑ) α 24. Εἰ εορηβημὶε ἄξοέπι δα ες: Ψαυΐρ. “τῆς πέντε μέχω- 

γὼϑ] τας δεχα μεχωνωθ ΧΙ, 10, 64, 745 92, τοϑ, 120, 121) 1235 134 
144) 1ς8, 236, 242, 244, 246. (οιηρὶ. ΑἸά. (αι. Νὶς. τὰς δέκα 
ποεῦϊε 44. τας δεκὰ μενωχωδ (ΑἸ 1] μεχωνωθ) ςς. τας δεκα μαχω- 
γωϑ ς6. ατᾶς 71. ἃ ὥέντε 82, 93- τας δεκα μεχονων τοό. τας 

μεχωνὼῶϑ πέντε 247. Αἰεχ. πὸ τῆς ὠμίας 15} ργϑεταϊττ, πέντε ΧΙ, 
19, ξ 5» 56, 645 74, 92. τού, 1τοϑ, 119, 120, 123») 134) 14452306,242, 

244ς, 246. Οοπιρί. ΑἸΙ4. Οἷα. Νίο. πέντε ἀπὸ τῆς ὁμοίας (6) 12:1. 
καὶ πέντε ἐπὶ τὴν ὡμίαν 247. ἀπὸ τῆς ὠμίας τ" ---δεξιὼν 19] πέντε 

ἔκ δεξιῶν Τῷ οἴκ- εἰς ἀνατολὴν ϑ[Δν. Οἰἶϊζοσ. ἔς, οὔ ο ποῖντε, δῖαν. 

Μοίᾳ. ἐκ δεξιῶν τ} ῥγαβηηϊτῖ, τοῦ το, τοϑ. εἶ ἀριςερων (ςοττ. ἴῃ 

τηᾶγρ. τῇ. το.) 144. Ρτατηΐτ. πέντε 243. Ἔ κατὰ ἀνατολὰς ΑἸά. 

ἐκ δεξιῶν 1 ---τῷ οἴκε 2.7] αὶ οὐτὴ ἱπιεγπηεά, 11, 82, 93. (242. {υρρὶεῖ. 

πὶ. τος. ομο καὶ τοε]ε.) ἐκ δεξιῶν τ᾿ ---ἐκ δεξιῶν 25} αὶ αἰτεγυτ. 

οὔτ ἰηϊετηγοά. τοό. καὶ τέντε] καὶ δέκα δῖαν. Οἶτορ. απὸ 

τῆς ὠμίας 25] α τῆς ς6. ἀπὸ τῆς ομοιας 121. ἐπ᾿ ὠμίαν ΑἸεχ. 

ἀπὸ τῆς ὠμίας 2᾿ --ἀριςερῶν] ἐξ ἀριςερὼν τῇ οἴκου ϑίαν. ἀπὸ τῆς 

ὠμίας τὰ οἴκε 25] 44. ἐξ ὠριςερῶν] ργαεπεῖτῖ, τα 44) τοϑ. Οοπιρί. 

ἐκ δεζξιων (οοττ. ἴῃ τηᾶγρ. πὶ. τες.) 144- “Ἑ αὐτὰ 247. Ἔ αὐτὰ 

ΑΙεχ. καὶ ἡ ϑάλασσα] και τὴν ϑαλασσαν εἐϑετο 82,93. πὸ τῆς 

ὠμίας 35] ἀπὸ τῆς ὠμίδος ΑΙεχ. ἐν τῇ δευτέρᾳ τολευρῷ δίαν. Οἰΐτορ. 

ἀπὸ τῆς πλευρᾶς ϑῖλν. Μοίᾳ. ἐκ δεξιῶν κατ᾽ ἀνατολὰς εξ αριςε- 

ρων. και τὴν θάλασσαν εϑεέτο ἀπὸ τῆς ὠμιῶς ΤῈ ΟΙΧΕ ἐκ δεξιων καῖα 

αναΐολας 93. κατ᾽ ἀνατολὸς] κατ᾽ αναϊολὴν 123. καΐα ἀνατολας 

93) τοβ. ἔς, ἤπε καὶ, Οὐμρὶ. φσυλες δωδεκα 247. 

᾿λῶν] ργαγηΐττ. τὰ οντὰ το, 82, 93, 1ο8. (οπιρὶ. 

᾿ ὄντα Οοπιρὶ. 

᾿ (60) 120. 

1.8, 236. 242, 247. ΟΟπιρὶ. (δῖ. Νίς. ἀπὸ τῷ ὅτε. 814 ἔη. ςοι;.] 
ἐν τῇ γωνίᾳ μεσημξρίνῃ δῖαν. ἀπὸ τῷ κλίτες] απὸ τὰ κλιμαῖος 44, 
ξ2,) 74» 929 τοῦ, 120, 121, 134») 1445) 436. (δῖ. Νὶς. κληματος 

242. τῇ Νότα] -ἰ απὸ τῆς ὠμιᾶς τῇ οἰχε εἶ ἀριξερὼν 19. τῇ νωΐξ 

120, 242. 
ΧΙ, Καὶ ἐποίησε) μγαπνῖῖ. καὶ τὴν ϑάλασσαν εϑέτο ἀπὸ τῆς 

ὠμιὰᾶὰς τῇ οὐχ εκ δεξζιων καΐα αναΐολας ἀπὸ τε κλιτες ΤῈ νόταᾷ 19. 

λέξητας] λεξιτας 242. τὰς ϑερμαςρεῖς) τας ϑερμαςρας τό. Οϊ. 
Νίς. τὰῶς ϑέρμας τρεῖς (ῆς νεῖ. 4ς.} 71, 121, 24ς, 247. ΑἸά, τὰς 
ϑεραςρας «36. Ἔ τρεῖς δῖαν. Οἴτον. φιάλας] φναλας Ῥηπιο, δὉ 

ελά. τη. τιοό. στποιῶν] α 82. τοοιεῖν ΑΥπ). 1. Ατπλ. Ἐά. ἃ ἐποι- 
σε] οσα εἐποιησε 93, το8. ΟομΠΪ. Σαλωμὼν] Σολομῶντι (ς 
νεῖ, 4ς.) ΑἸά. ἐν οἴκῳ] ἐν τῳ οἴκῳ 82, τοϑ. (οπηρί. τῶ οἰκω 93. 

ΧΙ. Στύλας δύο] ῥταπιῖῖ. καὶ τς το. καὶ τοὺς δυο συλες 82. 

τῶν σκύλων 15] 

ἐπὶ τῶν χεφαᾶ- 

τῶν ςσύλων δύο] 

δυο ἰμῖος ᾿ΐη. ἃ τϑοθπίϊουϊ πη. 121. κ τῶν 242. κ δυο 247). κα ϑῖαν. 

Οὔἶτορ. καὶ τὰ δίκτυα δύο] , ΧΙ. τὰ δίκτυα) α τὰ τού, τοϑ. 

(οπρρὶ. τῶν γλυφῶν] τὰ οὑγτῶ ἔπι τῶν γλυφων γῖ. τῶν γλυ- 

φῶν ὅζο. δὰ ἤπ. φοπ1.} τὰ οντὰ ἐπι των συλων των γλυφων 74. γλυ- 
φῶν] γλυπων 92. 

ΧΙ]. Τὰς ῥοας] ργδεγηϊτῖ. καὶ το, 82, 93» 1οϑ8, 119. Οοπϑρὶ. 
Ἔ χαλκᾶς δῖαν. τετραχοσίας] κα 1οϑ. τετρακοσίας---δικτύοις] 

ἀμφοτεροις τοῖς διχΐυοις τετρακοσιας τ9, 93. Οοπηρὶ. ἀμφοτεβοῖς ψὸις 
δικίυοις τετρακοσιαις 82. ἀμφοτέροις) ἀμφοτερὰ 6. ᾿τοῖς δικ- 

τύοις}) τοῖς δικτύεις 242. δύο ςἴχοι ῥοῶν] δύο σιχιροῶν (ἢς) 19. 

τῷ δικτύῳ] τω δακτυλω 144. τῷ ἕν}] α 242. τεερικαλύπειν] κα- 

λυπῆειν 442. ργαοπη τ. τῷ ΟΟπρΙ. αἀμφότερα---ςρεπ]ὰ} ἀμφοτερα 
φρεπῖα 24ς. 
ἴον» 120, 121) 123», 1347 144, 236, 245, 246. (οπηρὶ. ΑἸά, (αι. ΝΙς. 
Ατπι. 1. Απῃ. Εά. δῖαν. τὰ ὄντα---μεχωνὼν} τὰ φρεπχ τῆς με- 

τῶν γλυφων 10, 82, 93) 108. (οπηρ!. κα τῶν 226. 

χώνων τὰ οντὰ το, 82,93) 108. τὰ ςρεπ]α τὰ οντὰ ἔπι τῆς μεέχωνων 

243. ὥς, ἤπε ἐπι, 244. τα ςρεπ]λ] α τὰ 247. ροηΐξ δηῖε τὸ 

τῆς μεχωνὼθ) α 44) 53, ςς, 56, 64, 71) 74), 92, 
τοῦ, 119, 120,.121) 123,) 1347) 144γ1ς8, 236, 242, 24ς9 246. (ομηρὶ. 

ΑἸά. Οἵ. Νὶς. ἐπ᾿ ἀμφοτέροις τοῖς ςὕλοις} ἐπ᾿ ἀμφοτερὼν των ςυ- 
λων 19, 829 93» 108, 123. ΟΟΠΙΡΙ. σύλοις] γλυπῆοις 44) ς2, 74, 
929 τού, 120, 121») 134) 144, 236, 242) 247. (αἴ. ΝΙο. 

ΧΙΙΠΙ. Καὶ τὰ μεχωνὼν δέκα] καὶ τὰς μεχωνωθ καὶ τὴν ϑα- 
λασσᾶν μιὰν Δ4ς. κα ϑέκα ΑΥπι. 1. Απῃ. ἙἘά. τῶ μεχωνὼ!} τας 
μέχωνωθ 11, ΧΙ, 44, 5») 649. 71) 745 92) τοῦ, 110) 120, 121») 1239 

134. 1449 236, 242, 243, 244.724ζ, 247. ΑἸεχ. (Αἴ. Ν'ο. τὰς μα- 

χώνωθ τό. τὰ μεχωνὼθ δίκα] τας δεκα μεχωνωδ᾽ 19, 82, τοϑ. 
Οουρὶ. μεχωνὼν ϑέκα ] Ττ. 93. καὶ τὲς χυτροκαύλες ἅς. δὰ 

βη. οοπι.Ἶ τῶν χωνευτῶν σκύλων δέκα ἐπὶ τῶν μεχονόϑ᾽ ϑῖαν. Οἴἶτορ. 

χυτροκαύλες] χυντρογαυλες 19, ς(6. Χχυϑρογαυλες τ2. ϑρογαύλες 
δέκα “}1εὲ ς2. τας δεκα 82, 935) 1τοϑ. ΟΟπΙρΙ. κα 24:. 

ἐπὶ τῶν] ἐπι τω ξς. ἔπι τὴν 82. ἐπὶ τῆς ΑἸεχ, 
ΧΙΙ͂Ν. Καὶ τὴν ϑάλασσαν μίαν] α δἷς 24ς. 

δεκα βοας 82. Ττ. 93, το8. Οοπηρὶ. 
93» 108. (πρὶ. 
ΧΙ. λέξητας} λευιτας τοῦ. ϑερμαςρεῖς) Θερμιανίρεις- (υξ 

νἱἀειυτ) 144- ϑέρμας τρεῖς 436, 242. δῖαν. Οἶτορ. φιάλας] φια- 

λοις τοόδ. στάντα τῶ σκεύη] - συνετέλεσεν 10, 82, 93, 1ο8, τ ς8. 
Οομρὶ. ταϑῆα τὰ ἐν αὐτὴ σκενη 242. ἃ ἐποίησε 19] ἃ ἐποιει τοῦ. 

βόας δωδεκα] 

ὑποκάτω] φτϑυηἶτῖ, τος 82, 

τὰ ὄντα] α ΧΙ, 44) ς2, ςς, ςό, 64, 71, 745) 92, τού, . 

εὖ ἀπέ" 



ΒΑΣΞΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
ἕ ες ΚΕΦ, 

“χἨἀχἈζ ΜΝ χω Ζ΄ “Ὁ “,᾿,;, Ζλισοι ΄ “-“-΄5΄ῷῸἀ5ῷ’ὰὸ}ἶΥν ρ" 2 . 

σαρἄχοντα χαὶ ὀχτὼ τῷ οἴχου τῇ βασιλξως χαὶ τ οἴχου Κυρίου! «σάντα τὰ ἐργὰ τῇ βασιλέως 
Δ, 3 Ζ γ Ν ρ. . 3 “" 9 Ν ρ. “ πὁ 2 ᾽ὔ 7 .» ἩΒῚ ᾿ 

ἃ ἐποίησε Χιρὰμ χαλκᾶ ἄρδην. Οὐχ ἦν ςαῦμὸς τ χαλχξ ἃ ἐποίησε πάντα τὰ ἐργὰ ταῦτα ἐχ 47. ΟΝ ῬΞ δὲ Ἔ “ 2 “ ΄ "᾿,) , : 
πλήϑες σφόδρα" ἐχ ἦν τέρμα τῶν ςαϑμὼν τ χαλχ. Ἔν τῷ σεριοίχῳ τῇ ᾿Ιορδάγου ἐχώνευσεν 46. 

Ε . 9 ᾿ ἀῷ Ζ ρὸ ἴω, 3 2 ᾿ 9 Ἁς 9 ᾽7ὔ Σ» ᾿’ Κ -ς ἔλ δ ς Ν 

αὐτὰ ἐν τῷ πάχει τῆς γῆς ἀναμέσον Σοχχὼν χαὶ ἀναμέσον Σειρά. αἱ ἐλαξεν ὁ βασιλεὺς 48. 
3 3 ΄ Ν ἰον ΄ς "Ὁ 

Σαλωμὼν τὰ σχεύη ἃ ἐποίησεν ἐν οἴχῳ Κυρία, τὸ ϑυσιαςήριον τὸ χρυσᾶν, χαὶ τὴν τράπεζαν ἐφ’ 
βιὰ ρ ῬᾺ ͵ ῳ. » "“" . 7 πν ς 

ἧς οἱ ἄρτοι τῆς προσφορὰς χρυσῆν, Καὶ τὰς λυχνίας πέντε ἐξ ἀριςερῶν, χαὶ “πέντε ἐκ δεξιῶν 40. 
᾿ “᾿ ᾿ς »" ’ ΙΗ Νν ΄ Ν Ν ’ὔ . χατὰ «πρόσωπον τϑ δαξὶρ χρυσᾶς συγχλειομένας, χαὶ τὰ λαμπάδια, χαὶ τὰς λύχνες, καὶ τὰς 

ρ», Ν Ν ε “"" Ν ᾽ ἐν " 

ἐπαρύςρις χρυσᾶς. Καὶ τὰ πρύνυρα, χαὶ οἱ ἤλοι, χαι αἱ φιᾶλαι!. χαὶι τὰ τρυδλία, χαὶ αἱ 50. 
ρὸ ἱρὰ τς ΘΝ 3 »“.» ’ὔ ς “ »Ὸ 4  ΄ 

ϑυΐσχαι χρυσαῖ, συγχλειςά" χαὶ τὰ ϑυρώματα τῶν ϑυρῶν τῇ οἴχε τῇ ἐσωτάτε ἁγίᾳ τῶν ἁγίων, 
᾿ς , ξ΄ ρ ρ ρο ς 9 ΄ ΝῃῳΨ,  ) ΄ "Ῥ ΄ 2 ΕΝ 

χαι τὰς ϑυύρας τὰ γαδ χρυσᾶς. Και ἄἀγεπληρώμη ΤΟ ρον Ο ἐποίησε Σαλωμὼν οἰχἃ Κυρίδ' χαι δι. 
᾿ ᾿ “ » “- Ν ΄ Ν Φ ΝΙΝ 2 ΄ εἰσήνεγχε Σαλωμὼν τὰ ἅγια Δαυὶδ τ πατρὸς αὐτϑ, (καὶ πάντα τὰ ἅγια Σαλωμὼν, )τὸ ἀργύριον 

᾿ Ν᾿ Ν 7 Ν Ὰ, ’ Δ 3 Ν Ἃ ,᾿ 7ὔ νν Ν "» ς “,Θ᾿.) ᾽ 

νι ὁ Χχαὶ τὸ χρυσίον χαὶ τὰ σχεύη ἔδωχεν εἰς τὰς ϑησαυρὲς οἶχε Κυρία. Καὶ τὸν οἶχον ἑαυτῷ ὠχοδό.. τ. 

οσᾶ ἐποιῆσε 123. τῷ οἴκῳ] του οἰχου 216, 242. ῬΓΩΠΊΪζ, ἐν 82, 

93. 1οϑ, 247. Οοτηρὶ. Ατπι. 1. Αγπὶ. Ἐά. δῖαν. Οἴἶζορ. τῷ οἴκῳ 
Κυρίᾳ} , Κυριε τό, καὶ οἱ ςὕλοι---Χιρὼμ 29] αὶ οὐπὶ ἱπιεστηβά, 

134) 144)36,.2.2,.247. ΑΙεχ. (αι. ΝΊς. ἔκ λήϑες σφόδρα ἀκ ἦν 
σαϑμὸς τῇ χαλκξ, καὶ ἐποίησεν ὁ Σολομὼν πάΐα τὰ σπεύη Οοηνὶ. 

“Ἐς Ἂν 5 
͵ ᾿ 

., Δ λλο-οὶ Ὁ 

᾿5ΪΑν. 

Οομρί. τεσσαράκονϊα καὶ ὀκτὼ] α καὶ ΑἸεχ, τῇ οἶκε τῷ βασι- 
λέως] τω οἰκω Κυριε 19, 82, τοϑ. τὰ οἱχκξ Κυριξ 93. α τῇ 242. τῷ 
οἰχξ τὰ Κυριξ 247). τῷ βασιλ. καὶ τῷ οἶκε} α 44.- καὶ τῇ οἴκε Κυ- 
ρί8] χαὶ Τὸ ΟὐΧῈ τὰ Κυρια ΧΙ, 71, 123,γ)24ς. ΑΙεχ. καὶ τῶ οἰκω τῷ βα- 

σιλεως 19, 108, 144. λα ςύ,1ς8. καὶ τὸ οἱκξ τε βασιλεως 82, 92. 247. 

αϑικβ 242. ετᾶντα τὰ ἔργα τῷ βασιλέως) α ςό, τς8. ργαπηε. 
καὶ 71, 244. τῇ βασιλέως 23] κα 19, 82, 93) 1ο8, 24). ἃ ἐποίΐ- 
σε] αὶ], ΧΙ, 44, τού, 123, 134) 236, 24ς, 247. ΑΙά. σαι. Νῖς. 

οσα ἐποιήσε 10, 1ο8. ΒΑθοεῖ δὲ ἴπ σπαγαξξ, πιίποτε ΑἸεχ, ταρεσκεύασε 
Ασῃ. 1. Απη. Ἐά, χαλκᾶ ἄρδη»} χαλκὰ ἦν το, 82, 935 1ο8. 

λχαλκα ςό. κα ἰςϑ. «γὶν γιϊρεπεῖς ὅγτ. Βατ- Ἠεργ. χαλκᾶ χωνευ- 
τὰ 8ῖαν. Οἴἶιορ. ἦσαν χαλκᾶ τᾶντα 8[αν. Μοίᾳ. 

ΧΙΝΊΙ. κα Οοπι. ἱπίεργ. Οοιηρί. Οὐκ ἦν] ργαπηῖ. καὶ Αππη. τ. 
Ἄππ. Ἐά. Οὐκ ἦν καϑμὸς τῷ χαλχΒ] Καὶ τλήϑες χαλκᾶ οὐκ ἦν 
ἀριϑμὸς ϑίαν. Οἶτορ. οὗ ἐποίησε] -[- ἀρδὴν το, 82, 93, τοβ. ᾧ 
ἐποίησε δῖαν. Οἴἶτορ. ἐξ ὅ ἐποίησε ϑ8ῖἀν. Μο. σπᾶντα τὰ ἔργα) 
πᾶντα τῶ σκευὴ ἃ ἐποιῆσε 82. ταύΐα τὰ σκευὴ ἃ ἐποιησεν ἀρδὴν 93. 
πάντα τὼ ἔργα---σφόδρα) σαντα τὰ σκευὴ ἃ ἐποιῆσε ταυτὰ εκ τα 
λησες σφοῦρα 19, τιο8. ἔργα ταῦτα] α ταυτὰ 247. 
36ς] ἐκ τὰ ͵ ληϑὼς 93. -Ἐ ἐκεῖϑεν Αστ. 1. Ασῃ). ΕΔ, 
σλόδρα] πολλὰ σφόδρα ϑῖαν. Οἴἶτορ. 

Αγηι. 1. χαὶ ἐκ ἦν μέτρον Αττη. Εά. 
α 44:12... τῶν ςαϑμῶν] τῳ σαϑμῳ ΧΙ, το, ςς» ςό, 64, 71, 74 

82, 93, 1ού, 121) 134 1447) 1ς8, 243) 24ς, 246. ΑἸά. 119. τοῦ 
γαϑμᾶ Ἄγη). Ἑά. τῶν γαϑμῶὼν τ χαλκᾷ] τῇ χαλχὲ ςιλξοντος 
247. τὸῶν ςασμὼν--Ιορδάνε ἴῃ οοπι. {ε4.] τῷ ἐριϑμῶ τῷ χαλκξ, 
ὃν ἐποίησεν ἐν τῷ περιοίκῳ τῷ Ἰορδάνε. ϑ8[αν. Οἴἶτορ. 
«Ἢ ὃ ἐποίησεν 119. ΑΙά. -Ἑ φίλδοντος ΑἸεχ. 

ΧΙΙΝΙ. Ἐν τῷ τοεριοίκῳ] ἐν τῇ τεριοικῳ 82, 93. παρὰ τῇ ὀχ ἢ 

Ατπι. ΕΔ. εἰ ἔς, ἤπε απίσυϊο, Ατπι. 1. πλησίον δΑν. Μοΐᾳ. ἐχώ- 
γευσεν} ργδετηῖτ. καὶ δῖαν. Οἷἶτορ. αὐτῶ] - ὁ βασιλεὺς ΧῚ, 44, 
52, ςξ, ξύ, 64, 71, 74,92, τού, 119) 120, 121) 123) 1345γ144.) 148, 
242, 243, 244) 2435) 246. (πρὶ. ΑΙά4. ΑΙεχ. (αι. Νίς. Ασπι. Εά. 

Σοχχὼ»] Ὥκχως 93. ΣοχΧωθ ττ9. Οχχωθϑ 121. Σε- 
ΧΩΝ τς8. Σωχχωθ 242. Σοκχὼδ Οει. Νῖο. Κοχὸϑ 8ίαν. Οἶτορ. 
δοολοιὴ Ἄυϊσ. Σειρα] Σειραν ΧΙ, ςς. Σαρϑὰαν το, 82, τοϑ. (ομρὶ. 
Σεῖρω 445) 7457 120, 436. (αἱ. Νὶς. Σεειραν ςό, 71, 110, 24ς. Γεει- 

βὰν 64. ΑἸΙά. Αρϑαν 93. Σεειρα 121) 243. Σιαραμ 153. ΑἸοχ. 

Σεειραμ τς8, 546. Ἰραμ 447. Σιρά Ατην. τ. Σιραρϑάμ Ατη,. Ἑά. 
Γεήρ δῖαν. Οἶτορ. Σιράμ 8[αν. Μοίᾳ. ϑανίλαπ γυϊς. ᾿ 
ΧΙ. Καὶ ἔλαξεν] καὶ ἐδωκεν ΧΙ, 19, 44) 52, ξξ, ςό, 64, γι, 

745) 85, 93. 1ού, τοβϑ, 119) 120, 121) 1235» 134.) 144, 1ς8, 236, 242, 

243) 2445 24) 246, 247. Οοπρί. ΑἸΙά. ΑΙεχ. (δι. Νίςο. 8ῖαν᾽ι. καὶ 
ἔϑηκεν ΑΥπΊ. 1. Αγηι. Ἐά. ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν] Σολομων βασι- 
λεὺς 19. Σολομὼν ὁ βασιλεὺς τοϑ. (οπρ. ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν 
τὸ σκεύη] Σαλωμων ταύα τα σκευὴ ἀπὸ τῇ πληϑους σφοδρα. οὐκ ἦν 
ξαῦμος τῇ χῶλκξ. καὶ ἐποίησε Σαλωμων ταΐα τὰ σκευὴ 247. ὃ 
βασιλεὺς Σαλωμὼν ἐπὶ τταν]α τὼ σκεύη" ἀπὸ τῷ τυλήϑες σφόδρα σφό- 
δρα, ἐκ ἦν ςαϑμὸς τῷ χαλκῶ" καὶ ἐποίησεν Σαλωμὼν παγα τὼ σκεύη 
ΑἸεχ. τὰ σκεύη] Ργδτ τ, το ῦα 44) 525) ς τ, 64, γ1, 74) 92, τοῦ, 

119, 120, 121, 123, 134, 144, 128, 236,542,243,544. Οοπιρὶ. ΑἸά. 
(δι. Νῖς. Αππτη. τ. Ασω. Εά. ϑίδυ. τὰ σκεύη---οἴκῳ Κυρία] κα ουπὶ 

ἰπιετηηοὰ, ΧΙ, 24ς. ἃ ἐποίησεν) α 44) ς5, γ4, 92, τού, 120, 121; 

» [2 

ἐκ τλη- 
᾽ ἐκ σλήσες 

᾽ μὴ 7 . ᾿ δχκ ἣν τέρμα} ρτοθπλῖῖ. καὶ 
2. ῳ 7 
τὰκ ἥν τέρμα δζς. 84 ἤη. σοηλ.} 

τὰ χαλχβ) 

α ἃ ΑΙ4. , ἐποίησεν Ατιῃ. 1. ὅτι σφόδρα ἦν τῷ τολήϑει. καὶ οὐκ ἦν 
ἀριϑμὸς τὸ χαλκᾷ. καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν τᾶνταὰ τὰ σκεύη Ατηι. Εά. 
ἐν οἴκω] ἐν τω οἰκω 93, τοβ. Οοπιρὶ. ΑἸά, τὰ ἐν τῷ οἴκῳ ΑΙεχ. ῥγαπηϊετ, 
ἃ Ατηι. Εά. οἴκῳ Κυρίου] α Κυριᾳ Π. τὸ ϑυσιαςήριον] το ϑυμια- 
τηριον 247. Ργαστηϊεῖ, καὶ δίν. Οἷἶτορ. τῆς προσφορᾶς] της τρο- 
ϑεσεως 19, ςς, ς6, 64, 71, 82, 93, 108, 110, 158, 243, 244) 246. 
ΟΟμπΊΡΙ. τῆς ταραφορας 44. τῆς τροσφορης 244ς. τῆς τοροσϑέσεως 
ΑΙά, χρυσῆν] χρυσον ς6. , ὅ[αν. Οἶτορ. 

ΧΙΙΧ. Καὶ τὰς λυχνίας] καὶ τὰς χρυσᾶς λυχνίας δῖαν. Οἴἶτορ. 
ἐξ ἀριςερῶν---δεξιῶν} εκ δεζειων, καὶ τεῖϊε εξ ἀριςερων ΧΙ. ῆς, πιῇ 
δεζιων, 44) ςς) τό, 64, γι, τοῦ, 119.) 120, 121) 123) 134) 144. 216, 
2425) 24ς7) 246. ΑἸά. ΑἸεχ. (αι. Νὶς. Ασπι. 1. Ασπλ. Εά. ϑἷαν. Μοίῃ. 
ῆς, ἔπε καὶ, ϑϊαν. Οἴἶτορ. εκ δεξιων καὶ πεῖε εξ ενωνυμων το, 82, 93, 
1οϑ. (οπΊΡ]. «ὦ ἀεκίενατα, οἰ φμίπφμε αὐ βηϊβνγαπι ΨῸΙρ. δαξ),} 
δαξειρ (υἱ ἔργα) 64, 93, 24ς. ΑΙά. ΑΙεχ. δαθηρ 4.42. χρυσᾶς 
συγκλειομένας] ἅγια ἁγίων χρυσῷ συγκλειςἃὰ 5ϊαν. Οἰἶτορ. (ἅγια 
ὡγίων) χρυσᾶς συγκλειςῶς ϑῖαν. Μοί. συγχλειομένας} συγκε- 
χλείσμενας ΧΙ, 44, ςς, τό, 64, 71, 92, τού, 119, 120, 121; 134.) 144) 
1ς8, 236, 243, 244. (ομρ!. ΑἸά. (δῖ. Νίς. συγκεχλησμενας 242. 
24ς. καὶ τὰ λαμπάδια)] τα ,36.-Ἡ καὶ τὰς] καὶ πάσας τὰς 
81αν. Οἴτορ. ἐπαρύςρις] ἐπαρυςριδας ΧΙ, το, ςς, ςό, 64, 82, 92, 
1οϑ, 110) 120, 121) 123) 1347) 1447) 158, 436, 242, 243, 244, δῆς, 
246. (ογρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. (ας. Νὶς. επαριςριδὰς 44. τσαρυςριδὰς 
(πιεπά. ργῸ ἐπαρυςριδας) γ1. ἐπαλυςριδὰς 74. -επαρῖςρυδας 93. ἐμ- 
παρυςριδας 24). ἐπαρύςρις χρυσᾶς] επαριςριδας χρυσας συγκε- 
χλεισμενας τού. ἱηξμίογία ἀπγοα ϑγγ, Βαι- Ηβθσ. χρυσὰς] χρυσᾶ 
τα ταῦϊα το, 82, 93, τιοΒ. -Ἐ τρεῖς 123, 247. ΑἸεχ. 

Ι.. τὰ τρυδλία] τα τριδλιῶ 242. κα τὰ 24, 247. χρυσαῖ} 
χρυσα 82, τοϑ, συγκλειςα)} -- τὰ τταΐϊα το, τό, 82, τοβ, 246. 
συνκλιςὰ τὰ παῖϊα 93: σνγχλειξᾶ, 244. συγχεχλεισματα 247. 
τῷ ϑυρώμαϊα} κα τὰ Οοπηρ!. τῶν ϑυρῶν}] 44. τᾷ ἐσωταάτου--- 
τὰς ϑύρας} ,. οὑπὶ ἰητεγπιεά, τό, ὁγίῃ] α 93. τὰ αγια τοϑ, 244. 
Οομιρὶ. τῶν αἰγίων} -Ε συγκχλειςὰ χρυσὰ το, 82, τοϑ, 246. 
Ἔ συνκλιςα χρυσὰ 93. κ, τῶν ΑΪεχ. τῷ ναϑ] ῥτατηϊῖ, τὰ οἶκε 
ΧΙ, 44, 52, 55, 64, γ1, 74, 92, τού, 119) 120, 121) 1237 134) 1445 
158, 236, 242, 24ς, 246, 247. ΑἸά, ΑΙοχ. (αι. Νῖς. 
Οοπιρὶ. χρυσᾶς] χρυσα τό. 

1]. ἀνεπληρώϑη] εἐνεπληρωθϑὴ 93. ᾿Ἑπληρωϑὴ 247. τὸ ἔργον] 
ΡΠ, τὰν ΧΙ, 44) ς6, 64, γ1, 74, 92, τού, 107.) 120, 123) 134) 
1447 158, 236,.242, 243, 24ς, 246, 247. ΑἸά. Οαε. Νίς. Αγην. Ἑά. 
51αν. Οἴτορ. Σαλωμὼν 19] ῥγαεπηῖι. ὁ βασιλεὺς Αἰεχ. Απη. Ἐά. 
οἴκα 1] εν οἰχῳ 44γ 64, 71) τού, 110, 24.3.9 244. ΑἸά. , τῳ οἴκῳ 82. 
93, 1ο8. (οπιρ!. τὰ οἰκᾳ 24 ς. ἐν τῷ οἴκῳ 5811ν. οἶκε Κυρίε' 
καὶ εἰσήνεγκε Σαλωμὼν] α ΧΙ. τὰ ἅγια Δαυὶδ] ρταπηῖει. σαντα 
247. καὶ σαντα τὰ ἅγια Σαλωμὼν} καὶ Οοπιρί. Σαλωμὼν υἱ:.} 
Σολομωνῖος ςό, 82, 246. Σολομὼν Αἱά. καὶ τὰ σκεύη] α 11, ΧΙ. 

και παα τὰ σκευὴ 92, 123, 236, 242. (αἱ. Νὶς. ἔϑωκεν] καὶ εδω- 
κεν 82, 93. ἔϑηχεν ΑΓηπ,. 1. Ατῃ. Εά. ἔδωκεν δες. δὰ ἔπ. οοπ).} 
καὶ εἰς τὰς ϑυσιαςηριες οἶκε ἔδωκε υριου 246.Ἡ. εἰς τὲς ϑησαυρδς] 
εἰς τὸν ϑησαυρὸν δῖαν. οἴκἃ Κυρί5] ἐν τῷ οἴκῳ Κυρία δαν, Οἴτοσ. 

Ι,, ΑΒ δος οοπιπιᾶῖε ἱποὶρς σαρ. νἱϊ. 'ὰ. Οοπιρί. Αἰεκχ. Ασπι. 1. Ασηι. 
Ἑά. 8]αν. ψυ]ρ. Εδοῖς οι ΕΔ4. Βοπι. ΑἸά. (δι. Νίο. Ῥγαβοεάδηϊες 
γΕΓΠΙ5 ς1. σαρῖί νἱ. δάζογδῖς Θεοσρ.Ό ὀ Καὶ τὸν οἶκον---Σαλωμὼν) 
καὶ ὡκοδομησε Σαλομῶν τον οἰκον αντε τό. ἔς, πἰῆ Σολομῶν, 82, 93» 

φΦ », ν 
τὰἪδ  οιχου νὰδ 



το 

εΦ. ΨΊ, 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

2, μῆσε Σαλωμῶν τρισκαίδεχα, ἕ ἐτεσί' Καὶ ὠχοδόμησε τὸν οἶχον δρυμῷ τοῦ Λιξανου" ἐχατὸν πήχεις 
μῆκος αὐτϑ, χαὶ πεντήκοντα πήχεις «πλάτος αὐτξ, χαὶ τριάχοντα πηχῶν ὕψος αὐὖτϑ' χαὶ τριῶν 

, τρία, καὶ χῷρα ἐ ἐπὶ χὶ βὰν τρισσῶς. 
. μελαϑρωμέναι- χαὶ ἀπὸ τῇ ϑυρώματος ἐπὶ ϑύραν τρισσῶς. 

ςίχων ςύλων κεδρίνων, χαὶ ὡμίαι χέδριναι τοῖς ςύὕλοις. Καὶ ἐφάτνωσε τὸν οἶκον ἄγωθεν ἐπὶ τῶν 

σελ ύγων᾽ τῶν ςύλων- χαὶ ἀριϑμὸς τῶν ςύλων ἀϑόμα μρμὴν χαὶ πέντε ὁ εἶχος, Καὶ μέλασϑρὰ 

Καὶ πάντα τὰ ϑυρώματα, χαὶ αἱ χῶραι τετράγωνοι με- 

Καὶ τὸ αἰλὰμ τῶν ςύλων, πεντή- 
ἰϑοὶ ἘΠῸΌΝ, ος ’ ΞΖ ». ὦ 

χοντὰ μῆκος, χαὶ “πεντήκοντα ἐν πλάτει ἐξυγωμένα (αἰλὰμ ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν" χαὶ ςύλοι χαὶ 

ἰαν ἐπὶ πρόσωπον αὑτῆς τοῖς αἰλα αμίν. 

χριτηρίου. 

Καὶ τὸν οἶκον ὅς. τἀ ἔπ. 

ἑαυτῷ] αὐτα ΧΙ, 44, 64, 
ςς.,  - 

1, 74, τού, 107, 110, 1219) 123) 134) 144) ις8, 242, 24ς. (ὐοτῃρί. 

108. (οπιρὶ. ἔς, πῇ Σαλωμων, 246. 
Ἑςοπη.} καὶ συνέϊλεσε τον οἰκὸν αὐτὸ 247. 

ΑἸά. (ες. Νῖς. αὐτῷ Αἰεχ. Ασηι. τι Αττη. Ἑά. δίαν. Μοίᾳ. τρισ- 

καίδεκα) τρεισκαιδεκὰ 144. τρισὶ καὶ δέκα 244. τρισκαίδεκα 
ἔτεσι] τω τρισκαιδεκαΐω ἔτει 10) 82, τιο8. ἤς, ἤπὸ τω, 93. ἐν τρισι 

και δέκα ετεσι ςύ, 2:06. ἢο, πε εν» 6. να 242. 
ἔτει, καὶ συνετέλεσεν ὅλον τὸν οἶκον αὐτῷ ΟὈΠΡΡΙ. 

τῷ τρεισκαιδεκάτω 

ἔτεσι] ἐτη 11. 

Ὁ καὶ συνἤέλεσεν ὅλον τὸν οἶκον αὐτῷ ΑἸἰεχ. -Ἐ ελάεπ), πἰῇ οἶκον ἑαυτῷ, 

Αὐπὶ. τ. Ατηγ. Ἐά, -Ἐ καὶ συνέτελεσε Σαλωμὼν ὅλον τὸν οἶκον ἑαυτῷ 

Οτεοτσ. -Ἐ εδάσδπι, αἱ οἶκον αὐτῷ, δίαν. 
11. Καὶ ῳὠκοδόμησε] καὶ ὠκοδόμησεν ὅτως 51αν. Οἴτορ. Καὶ 

ὠκοδόμησε---τὸ Λιξανε} αὶ οὐπι ἱπιεγπηεά, ςό, 2..6. δρυμων τα Λιδανξ 
β΄. τον ϑικον 242. δρυμῷ) δρυμα 64, 82, 93» (1ο8. υἱ νἱἀεῖυτ.}) 123, 

247. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Τμεοάδοτεῖ. Ὁ. 26. 'π 3 ερ. δρυμων 92, 
“36, 242. (Αι. Νίς. ξύλῳ δῖαν. μας Ψυρ. ἑκατὸν πήχεις] 
ἐχαῖον πηχέων 19, 82, 93. 108. (οιηρί. ἑκατὸν τύχεος (ς) ςό. 

ἑκαῖον τηχων 2Ζ46.-Ἡϑ μῆκος αὐτῷ] ργαπηϊῖ. τὸ το, ςύ, 82, 93, 108. 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. α αὐτῷ Ατηι. 1. Ασπ). ΕἘά. ἐν τῷ μήχει αὐτῷ 8[αν. 
Οὔἶτον. καὶ τεντήκονα--- αὐτῷ 2] 71,242. τοεντήκοντα πή- 
χεις] πεντηκον]α πηχέων 19, τύ, 82, 93». 108. (οιηρὶ. πλάτος 

αὐτῷ} ῥγϑ πη. τὸ το, ςό, 82, 93, 1ο8, 1ς8, 246. (πρὶ. τόλατος 
αὐΐης 247. καὶ τριᾶκ. ηχ. ὕψ. αὐτῷ 11, ΧΙ, το, 82, 93, 24ς. 
τριάκοντα πηχῶν] τριακονῖα πηχέων 56, 247. Οοιρὶ. τριάκοντα 

τῆχεῖς 168. ὕψνος αὐτῷ} Ρῥγϑετηϊτῖ. τὸ Οομρὶ. καὶ τριῶν--- χε- 

δρίνων] εἰ φμαίμοῦ, ἀεανπὀκίαεγα ἱπίεγ εοίμτππας τεάγίπας Νυϊρ. 

τριῶν εἰχων) ἐπὶ τριῶν ςιχὼν 19, 82, 93. χαϊ ἐπὶ τρίων ξιχὼν 246. 

ἐπὶ τεσσάρων εἴχων Οοπιρί. τριῶν] τριακοῦῖα 44) τοό. Ρτδειηῖες. 
ἐπι ς6. τεσσάρων 8ϊἷᾶν. ΟἷἶτοΣ. ςύλων] ξυλων 64. ΑἸά.. ςύλων 
κεδρίνων]} ξύλου κεδρίνε 51αν. Οὗτος. καὶ ὠμίαι ὅς. δὰ Άη. ςοῃ.} 
ἡίρηα φμῖρρε «εοάνγίπα ἐχοίάογαι! ἐπ εοἰππας. ΝΡ. ὠμίαι] γωνιᾶι 

φἱο ἔπρετ Ἰπ. ς6. κέδοιναι] κεδρινοι 93) τού, ᾿ιοϑ. τοῖ; ςύλοις] 
α τοῖς 158. ἐπὶ τῶν ςσύλων Α΄. τ. Ατη. Εά. 

111. Καὶ ἐφατνωσε---τῶν ςύλων 15} Εὲ ἐεχὶξ ταδείαεῖς σεάγἰπὶς ἀἰο- 
»ηεπ ἀείμρεν ψμρεν Ἰαίσγα εοἰμτηπατγια δῖαν. ΕἸ Ἰαὀμίαις ἐεάνὶ ἐπῖς φεοβί- 

οἱ! Ἰοίατι εαγεασπ υΐρ. ἐφάτνωσε] εσΐεγασε δἱοῖϊ, ἔπρεγ 1ἴπ. ςό. 
Ἕ χέδρῳ Οοπιρὶ. ἐπὶ τῶν τολευρῶν} {μρεγ ἰαίενα ϑγτ. Βαι- Ηεῦγ. 

καὶ ! ἀριθμὸς] καὶ ὁ ἀριϑῖμος 93, 1ο8, 247. ΟὐΟτρ!. καὶ ἀριϑμοι 110. 
καὶ ἀριϑμὸς--- “σἰντεὶ φμαε' φιαάγαριπία φμίπφμε οοἰμημῖς Κρ ἡ βεπία  α!Γ 

νυν. καὶ ἀριϑμὸς τῶν εὕλων] α ς6, 82, 446. τῶν ςύλων)] αυ- 

τῶν 44. τεσσαρανοα καὶ πέντε] πεντε καὶ τεσσαρακοιῆα 105) 82, 

93. 108. Οομηρὶ- μὲ 44.324. κ71. ἃ καὶ ΑἸ4ά. ὁ ςίχος] δεκα 

καὶ πέντε ὁ ςοιχος ΧΙ. ἔς, ηἰῇ ὁ ειχος, 55, ό4, 71) 74» τού, 120. 134. 

144, 24ς,). 247. ΑΙεχ. 81αν. Μοίᾳ. καὶ ὁ είχοις "εξ. 44: ΓΞ πη. καὶ 

δεκα καὶ πεντε 52, 123, 2306, 248: δι. Νίο. ὁ εἷς ςῖχος ὄρδινος (ας) 

56, 246. -Ἐ ὁ εἷς 82. 93- Ὁ εἷς δεκα και τρεῆε 1ιο8. δεκαπεντε 

ὁ γιχος ιω1. ΑἸ4. ϑδεκα χαι ταεῦἾε ὁ ςιχος ὁ εἷς 243. ῆς, ἤης ὁ γ΄. 

244. ὃ ςἴχος ὁ εἷς δέκα καὶ πέντε ΟὐπΡΙ. ργβπηῖττ. καὶ δέκα πέντε 
Ατπὶ. 1. γῆι. Εά4, καὶ ξἰ ςίχοι ϑἷαν. Οἰΐζοσ. 

ὁα! εοἰμριηας φμϊμαάεεὶπι Δ υὶς. 

ΙΨν, μέλαϑρα] κελλια Βἰοῆ. πηᾶγρ. τό. μελαχρα 242. 
λαϑρα τρία] μελάθρων τρεῖς σίχοι 85[ν. ΜοίᾳὨ. χώρα] χωραν 
ξὸ; 7 542, 9247. ἐπὶ χῶραν] ἐπὶ χωρῶ 144. ργαιγηϊτῖ, καὶ 242. 

Ν. αἱ χῶρα!] λ αι 247. μεμελαϑρωμένα!ι) μεμελαϑρωμενα 

Ἁ 
καὶ 

μπς μές ογο ζαῦε- 

΄ 
ξ- 

᾿ςς, 6“, 74. τοῦ, 120, 121) 1345 144, 345. ΛΙ4. μελαϑρωμεναι τ ς8. 
Ἁ 

μεμαλαϑρανεναι 242. καὶ ἀπὸ τ} ἀπο ταῃΐιτη τύ, 93. καὶ 

πὸ τῷ ϑυρώμαϊος] απο ϑυρας 19. 82, 1το8. (Πρ. ἀπὸ ϑυρωμαῖος 
246. ἐπὶ ϑυραν]} ἐπι τὴν ϑυραν 247. 

ΨΙ. Καὶ τὸ αἰλῶὼμ--- μῆκος) καὶ τῷ αἰλαμ ἐπι τρόσωπον αὐτῶν 

τῶν ςυλῶν, τὸν ςυλον ἐποιῆσε τσεντηκουω τηχωὼν μῆκος 247. 
νον. 1]. 

ῃ ᾽ 
το αἱ- 

Ν “ ρ»Ὸ, 3» γ᾿ 3 φ 

Καὶ τὸ αἰλὰμ τῶν ϑρόνων οὗ χρινεῖ ἐχεῖ, αἰλὰμ τοῦ 
2. 3 ν»ν 

Καὶ ὁ οἶχος αὐτῶν ἐν ᾧ χαϑήσεται ἐχεῖ, αὐλὴ μία ἐξελισσομένη τὅτοις χατὰ τὸ ἐρ-- 
ΝΝ “ “» " Ν Ν 3 2 ΄ γον τᾶτο" χαὶ οἶκον τὴ συγατρὶ Φαραὼ ἣν ἔλαξε Σαλωμῶν, χατὰ τὸ αἰλὰμ τᾶτο. Πάντα 

λὰμ] τῶ αἰλὼμ, (ς6. εὐπὶ δἱοΥ: ἔμρεγ [Ἰη. φλνά. } 64. τοῦ. αἰλὰμ] 

ελαμ (υἱ ἔπρτα) το. τῶν εὕλων] -᾿ ἐποίησεν Αἰεχ. Ατπι. 1. Απη, 
Ἑὰ. φωιξ ψμρεν φοϊωππὶς δῖαν. Οἷἶγορ. τεντήκον]α μῆκος] τσεντῆχον- 

τα σηχεων τὸ μῆχος 10, ς2) 66, 825 92,93) 108, 123, 226, 242, 246. 

Οοιηρὶ. αἴ. Νίς. ἔς, ἤπε τὸς 44) ςζ. 04, γ49 1οῦς 1199 1209) 121) 

134) 144. Αἰ. σεντε ΘΥχεῶν μπκος 71: τοεντηκον]α πηχὼν μῆκος 

243. ΑΙεχ. τεντήκονα πήχεων ἐν μήκει ϑίᾶν, ποεντήκον]α 45] 
πὲντηκοντὰ τηχεων (64. πιᾶγρ. Δ.) ΔΙά, ταεντήκοα ἐν πλάτει} 
τριακοῦα ἐν ὕλατει ΧΙ], 445) 52, τς), 74, τοῦ, 120, 121) 123) 1.4) 
2306, 222, 243») 247. Αἰεχ. (δῖ. Νῖς. Ασπη. Εά. δ᾽αν. Οὐἶγος. τρια- 

χοντῶ τπηχεὼν ἐν ὕλατει 19, ς6, 82) 935) τοβ, 246. (οπιρὶ. ϑ8ἷαν. 

Μοίᾳ. τρια γι. τριακοα ἐν τύχει 24ς. {γὶρίπία ἐμ δίίογμηι ἰαλέϊμ- 

εἰϊπὶς Μυϊσ. ἐφυγωμένα] ἐφυγωμεναι 19, 93,) 247. ἐζυγωμένα 

τ--αὐτῶν] ἐζυγωμένα τὰ αἰλὰμ. κατ᾽ ἀλλήλων Ατην. 1. Απη. Εά. καὶ 
ταῦτα αἰλαμὶν ( βογεῖσιι) ἦ σαν ἐπὶ τῶν εὕὔλων κατὰ πρόσωπον τῷ οἴχε 

ϑίαν. Οἴἶγορ. αἰλὰμ ἐπὶ πρόσωπον] πρὸς αἰλὰμ, πρὸ προσώπου δίαν, 
Μοίᾳ. ἐπὶ τρόσωπον] καΐα τροσωπὸν 247. 

τορόσωπον αὐτῇ ΟΔῖ. Νὶς. 
πρόσωπον αὐτῶν) 

εὔλοι---πρόσωπον͵ αὐτῆς] ςυλοι ἐπὶ προσ- 

ὠπὸον ἀντῆς και τσαχος τ: ςύλοι καὶ παχο!] ςύλοι τῷ ἃ περιπαϊήμα- 

το; δῖαν. Οἤτορ. καὶ τάχος] καὶ τὰ ἐπιςύλια Απῃ. τ. Αγ. Ἐά, 

ἐπὶ πρύσωπον αὐτὴς} ἐπι τροσωπὸν αὐΐων ςό. Αἰεχ, αὐτης] αὐῖοις 

246. (οτρρὶ. ἐπὶ τρόσωπον---αἰλαμώ κατὰ πρόσωπον τῶν τρο- 

πυλαίων Ατῃ). τ. Απῃ. Εά. κατὰ πρόσωπον αὐτῶν ϑῖαν. ᾿Οἴτορ. 

πρὸ προσώπου τῷ αἰλάμ, ϑίαν. Μοίᾳ. τοῖς αἰλαμὶν] τοις ἐλαμμεν 

ΧΙ, 44, τού, 120, 236. τοῖς ἐλάμμειν ξτν 1105) 121) 243. 244. ΑἸά. 

α 56, χ46. (οπιρὶ. τοῖς ἐλᾶμμι 74. τοις αἰλάμειν 92. τοις ελλαμ- 

μιν 134. τοῖς ἐλαμιν 144. τοις ἐλάμμειμ τς8. ΑἸεχ. τοῖς ἐλὼμ ἃ 
(ῆς) 242. τῆς αἰλὰμ ἣν 247. Ξ' 

ΨΙΠ. Καὶ τὸ αἰλὰμ---κρινεῖ ἐκεῖ ] ἐποίησε παλάτιον ἐν ᾧ ἔςη ϑρό- 

νος αὐτῷ, ἐν ᾧ ἔχρινεν ἐκεῖ δῖαν. Οἶτοσ. 

2ογηίσμσι φμοχιε (οἰ ΜΝ υϊρ. 

Καὶ τὸ αἰλὼμ τῶν “ρόνων] 

τὸ αἰ τῷ ἐλαμ. τό. τω αἰλαμ, 64, 
τοό. τὸ τροπυλαῖον Ατπ,. τ. Αγηι. Βα. τῶν ϑρόνω»] τον ϑρονον ᾿ 

44, τό. τῇ ϑρονξ 24ς. (οπηρί. α δῖαν. Μοίᾳ. δ χριεῖ ἃς. δὰ 
ἢπ. ςοπι.] Σ καϑήσεται ἔν τῷ τοροπυλαίῳ τῇ κριτηρίε. ἐποίησε καὶ πα- 
λάτιον ἐν κέδρε ξύλοις ἀπὸ κρηπίδος ἕως κρηπίδος. Αταν. τ. Ατηι. Ἐώ, 
Ἢ κρίνειν, αἰλὰμ τῇ χριτηρίου, καὶ ἐκάλυψεν αὐτὸ ἀπὸ τῆς γῆς ἕως τῆς 

κρηπίδος σανιδώμασι κεδρίνοις. δῖαν. Μοίᾳ. ἵπ φμα τεϊῤεπαὶ εχ, ξεῖν, εἰ 
ἐεχὶ! ἐϊρπὶς ςεανὶπὶς α ραυϊπιόπίο ὠψιο ααἱ μμπεπιίαίοα. ΝΜ αἷς. κρινεῖ} 

κρίνει 64, 71.) τι9.. αἰλῶμ] τον αιἰλαμ ΧΙ, τό. τε αἰλὰμ 44. 

Α ΡΥΘΟΠΛΪζ, τὸ ςς, 64, 71, 74. τού, 1109») 120, 121, 123.) 1445 158, 236, 
» 

αι- 243, 344,24ς, 546. Αἰα. (αἴ. Νὶς. .. 92. 

λᾶῶμ τῷ χριτηρίου)} χᾶι τὸ αἰλαμ τοῦ Χριτῆρ!ξ ἐποίησε καὶ ὀὐθφῆτο εν 

χαι αἰλὰμ, 134. 

κεδρω απὸ τὰ εὗαφες ἐως τὰ εδαφους 247. ἔς, πε καὶ εἴ ουπὶ ὡρόφω- 

σεν ΡΓῸ ὠρόφησεν, ΑΙοχ. τὸ χριτηρίε]} Ἔ καὶ ἐφάτνωτεν κεδοίνοις 

ὠπὺ ἐδάφες ἕως ὑπερῴε. (οτηρὶ. 
Ψ1Π11. ὁ οἶκος] α ὁ 44. ΑΙεκχ. ὃ οἶκος αὐτῶν] α αὐΐων ς6. ὁ 

ονκος αὐΐα “4ς. Οοπιρὶ. Ατπη. 1. Ατπι. Εά. ὁ οἶκος αὐτῷ ΑἸδχ. 

ᾧ ᾧ καϑήσεται) ἐν οἰκω χαϑήσεται, 11. ὅ καϑησῆαι τ2τ. ἕν ᾧ ζήσεται 

Ἀπή. :. Ατη. ἘἙά. ἐν ᾧ ᾧ ἔζησε δἷαν. καϑήσεται] καϑισέται 5245. 

αὐλὴ μία) Ργτηῖτ. καὶ 10, ς6, 82, 93. 1ο8, 246. (οπιρὶ. δ[αν. 
Οἴτος. αλλ᾽ ἡ μια 416. ἐξελισσομένη) ἐξελισσομενε 236. εξε- 

λευσομεένοι 247. ἐκλεκτὴ ϑίαν. Οἴἶγος.  τἕτοις7 α Αὐηι. σ᾿ σιη, 

Ἑάὰ. ϑδίαν. Οἴζγορ. 

9 

εν 

λ Υ ᾿ 
καὶ οἶκον] καὶ ὡχοδομησεν οἰχον Σολομὼν 10. 

1τοϑ. (ὐοπιρὶ. καὶ ὡκοδομησε Σχλομῶὼν οἶκον τύ, 1:8. ἔς, π:Π Σο- 
λόμων, 82, 93. ὥς, πῇ Σαλωμών, 26. ἐποίησε καὶ αὐλὴν 51αν. 

Οἶτορ. καὶ οἶκον ὠκοδόμησε δ5᾽αν. Μοίᾳφ. Φαραὼ] Παρανὸν (αι 
[υρτα) Ατπι. 1. τη. Εα. Παραὼ Θεοτς. ἣν ἔλχξε Σ Σαλωμὼν] ἣ 

ἣν ὀπίσω Σολομὸν δίαν. Οἴτορ. κατὰ τὸ αἰλὰμ τῶτο] προπυλαῖον 

αὐτὸς ὠχοδόμησε οἷαν. Οἰΐγορ. αἰλο} ἐλαμ τού. 

ΙΧ. Πάντα ταῦτα] Ὑτ. 19, 44, τού, τοϑ, 1219 1349 144. 236, 

) Ε 

ΠῪ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

ΚΕΦι ρ ἢ ΄ “΄ ΄ » ὃ ΄, » 9 ν. » π 9 ἐλ Ὁ βῃ ᾿: λ 

ταῦτα ἐκ λίϑων τιμίων χεχολαμμένα ἐκ διαςήματος ἔσωσεν καὶ ἐκ τὰ ϑεμελίου ἕως τῶν γεισῶγ' 
2 ) δ ΄ ν ΄ 2 “΄ “΄ ΄ Ψ 

χαὶ ἔξωϑεν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν μεγάλην Τὴν τεϑεμελιωμένην ἐν τιμίοις λίϑοις μεγάλοις, λίϑοις το. 
) ΄ ». Γ΄ ΄ ΙΝ Χ ἢ ΄ Ὅν" 

“δεχαπήχεσι χαὶ τοῖς ὀχταπήχεσι" Καὶ ἐπάνωσεν τιμίοις χατὰ τὸ μέτρον ἀπελεχήτων, χαὶ χέδροις, Εἰ: 
- ρ, ΄ ᾽ὔ δῷ 3 ΄ Ν ’΄ ΄ 7 ; - 
Τῆς αὐλῆς τῆς μεγάλης χύχλῳ τρεῖς ςίχοι ἀπελεχήτων, χαὶ ςίχος χεχολαμμένης χέδρε" χαὶ συγ- 12. 

ετέλεσε Σαλωμὼν ὅλον τὸν οἶκον αὐτδ. 

᾿ β ΚΡ 
ΜΠ 
4 

- » “Ζ ς Ζ΄ : ἐν »“" 9 ρ» Ν Ἦν  “΄ ν Ν Ψ ς τ᾽ τὰς ᾿ 

ΚΑΙ ἐγέγετο ὡς συνετέλεσε Σαλωμὼν τ οἰκοδομῆσαι τὸν οἰχον Κυρίου χαὶ ΤΟΥ Οἰχον χὺτδ μετὰ ἢ 
ΜΙ ε Ν Ζ΄ Ν ΄ 9 Ν 2 ᾿εἴχοσι ἔτη, 1ὅτε ἐξεχχλησίασεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν πάντας τὰς πρεσξυτέρες. Ἰσραὴλ ἐν Σιῶν, 

ρ ΕῚ ρο ᾽ὔ 3 7 ᾿ς Ψ ὃ) ς“- .ΝἩ 3 ᾿ -Φφ}2 

τῷ ἐνεγχεῖν τὴν χιξωτὸν διαϑήχης Κυρίου ἐκ πόλεως Δαυϊδ, αὕτη ἐςὶ Σιὼν, Ἐν μὴν! Αϑανίν. 2. 

Ἃ 

ΡΞ “ Ὡς ΄ Ν ΝΣ ΄ ΝΥ ν »“ Καὶ ἦραν οἱ ἱερεῖς τὴν χιξωτὸν Καὶ τὸ σχήγωμα τ μαρτυρίου χαὶ τὰ σχεύη τὰ ἅγια τὰ ἐν τῷ 3.4 
᾿ ! 

Ε “Ὡ Ἶ ᾽ ""ἅ. Ὡ . γῆς ΄ : ᾿ τ, ᾿ς ὡς 215. 24... (Οοὔρι. (α[. Νὶς. καὶ ποα͵ν τοῦτα ἅταν θαν. ΠαΊχλ νετο-- εἴκοσι ἔτ᾽] α οὔην Ἰητογηλοὶ, ΧῚ ρας 8, σά τὸ 3.47. ΟἼΡΗ, 

ταῦτα ἐκ }ίσων τιμίων  ογηνα οχ ἰα ἐδίφως ἐνοιοβν τον, αν Ἄτην, "ά,,. ΔΙοχ. Ἄσαν αν Ἄταα, Γἀ, 5]αν. ΝΙοίᾳ. Δ΄ ]σ, ὡς συνετέλεσε) εν Τῷ 
Ὄ ΄' . ᾿ ΑΘῊ ᾽ὔ " ᾿ 

ἐκ λιϑων) ἐκ λδιῶον 2..2. Ὁ Σιὼν τοριων) λικδοις τι- 

ἐμ ἑτρον .΄π:- 

 Ὡ]ν. 

εἴις οἵαν. ΟἸἴξῖος, 

συήγελεσσι (.1. ἐχ σοῦ} τον ζῶν ςς, «ὅς ὁ. χὰ γ ρ ϑὰς ἂν δῦ," 
τιμίων) 1 “πε εκητων 5 Ὁ [Ὁ 7. τοῦς Τἰος ΤΣῚΝ 1349 2 τύ, 5.4.9. 2.:.4. 246. ΑἹά. (ἴἌνι Νῆς, ἐν ΤῊ 

᾿ ἐκΥ. : : μὲν} γενοσζνμο, {{Ά} τὸ. χιχολχιεμε- συντελεέσε (Ὁ) τ) Σαλωμὼν] Σολομω7α 85. το ΣολΟ 6 ἐχκύτῶν ΑἸεχ. Ἐεχολα μενοι γενολνμ λοι {1.5} τ. χιχολαμμε τεῖνε : ᾿ ἶ ἶ Ὁ, εο Σολομῶν τοῦ, 
- δὰ " ἰξ - .- “ὃ... Ἂν, ὕφος "»“ ᾽ Ά δὼ ς νῶν ἥδ, 03. κεκολαιμε ἃ Ὑγέειῆ ὦ} οαε δ τ ΘΗΣ τ τὴ. ΟΥ̓́ΣΗΣ γον ἐδ ΑἸὰ; ΣΠλημὼν (ιτ αἰ101) ὕει, ΝΊο, ΤΞ οικοσοιλησ χι] οἰγώδο- 

μή ὡς οἷαν. Οἴνον, 

Ἰζυριου ιού. 

γ6 4 Τιαὶσ ἐαπείθσ; πρερεσπὲ ἰρῚΣ ἐρθος ΕΥ̓ ΓΑΥΥ ἐελ ΤῊΣ απ κωθοκίο μέσης τῷ υἷκο ομῆται τὺν οἶκον Κυειᾳ) τ οἶκον ((ς) 
«ὦπα Αναν αν ἄταν αν ἔσοϑιν τῇ καὶ ἐζῶσεν 21, 2.7. 

(οπηρὶ. ΑἸεχ. -Ἐ τὸ ἐδάφες δῖαν. Μοίῃ. 
: ΙΞ: καὶ ἐκ τῷ ϑεμελίου] ἐκ τῶν ϑεμελίων ΟοΠΗΡΪ. χ τ 
᾿ Μεμελίων 10, 4.4) τό, 74, 82, 93, 1ού, 120, 121) 1345) ἴ44, 236, 242, 

246. ἐκ τῶν ϑεμελίου ΑΙά, ἕως τῶν γεισῶν} τῶν γισεων τού. εὡς 
γισαίων 243. ἕως κρηπιόος δίαν. Μοίᾳ. γεισῶν] γισεέων 449 74» 

120, 134, 144. γεισαίων ςς. ςεφανωμάτων ἢ ἄκρων Β]οΥ. τππᾶγρ. ςό. 

γεισεὼῶν 645) ιτἴ9, 121. ΑἸΙά. γυσαιων 71. γισαίων 244. τιισεων 

24ς. γισσων 5247. καὶ ἔξωθεν] - τῷ ἐδάφες 51αν. Μοῖῷ. τὴν 
μεγάλην] α τὴν Χ]. κα 247. ᾿ 

Χ, Τὴν τεϑεμελιωμένων] α τὴν 64. ϑεμελίωσις δὲ ἦν δῖαν. Οἴἶτορ. 
Τὴν τεϑεμελιωμένην--- μεγάλοις] Μιπάαίμπι ἐπ ἰαρίαϊδες νεαρηΐς ϑ5γύ. 

ὑπ Βαι-Ηεῦγ. τὴν τεϑεμελιωμένην λίϑοις μεγίξοις Ατηι. 1. Αγηι. Ἑά. 
Ὶ ᾽ .- ἐν τιμίοις] ἐίμοις (Πο) 2.43. ἐν τιμίοις λίϑοις] εν λιϑοις τιμιοις 

ΔΝ Ἄρη ΧΙ, 44, ςς, ςό, 825 τοῦ, 110, 120, 121) 1239) 134) 1ς8, 236, 242,. 
Ἢ ἔα, ": χὰ Ὅ᾿ ι γι 24,5, 246. ΑἸά. Ο4:. Νῖς. λιϑοις τιμίιοις 93, τοϑ. Οοπηρί. εκ λι- 

οἴκον αὐτῇ } οἱτον αν ιού, τογ, τῶι, ι44., 2 10..2.45. 
244. (δι. Νὶς. μετὰ εἴκοσι ἔτη] -Ἑ καὶ συνετελεσε Σολομὼν τον 
οἰκον ὥυτῇ 71. τότε ἐξεκκλησίασεν] καὶ ἐξεκκλησίασεν ΑἸοχ. 8[αν, 
Μοΐᾳ. ρυξηῖτ. καὶ δ8]αν. Οἴἶτορ. ΑΔΑΡ ἢΠϊβ νεγθὶβ ἱποίρίϊ ΟΔΡ. νἱϊῖ. ᾿η 
Ο(οαΐςε τοῦ. (τ4.4. υἱ πῃ. τες. ποίαταγ.) τότε ἐξεκκλησίασεν---ἰν Σιὼν] 
7 κης εοηργεραιὶ μμπὶ ονππδ: »ια ον δ: παΐρ 7) σοἱ ομρε δγἱποίρι πες ἐγίδωμηι, 
δ εἶμεες γανιδίαγωπι β]ίσγπι 197 γαεὶ σαὶ γέρεηι διαἰοπηοπόρ ἐπ )ενιχαίοηι 
νυ. ὁ βασιλεὺς} α 44. 1190. ταας τὲς τυρεσφυ]έρες} α σαν- 
τας σεογρ. δἷαν. Οἴτορ. Ἰσραὴλ] Ἔ συμπάσας κεφαλᾶς τῶν ρμαξ- 
δων ἐπηρμενᾶς τῶν τάτερων υἱῶν ] σραηλ 247. καὶ πάντας ἄρχον- 
τὰς φυλῶν ἡγεμόνας παϊριῶν υἱῶν Ἰσραὴλ πρὸς τὸν βασιλέα Σολομῶνα 
(οπηρί. -Ἐ συνπάσας κεφαλὰς τῶν ῥαάδϑων, ἐπηρμένους (επησμενους 
111.) τῶν τυατέρων τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμὼν 
ΑἸεχ. φυδουπ) οομεητῖ, οπλ ΠὉ τῶν ἀπία υίων, 1.8. - μετὰ κεφα- 
λῶν τῶν ῥαδδῶν ἐπηρμένων τοα]έρων τῶν νἱῶν Ἰσραὴλ πρὸς βασιλέα Σο- 
λομὸν Ατη). 1. 8146. εἴ ἢς, ουπὶ τσάντων ῬΓῸ κεφαλῶν, Αττη. Ἑάὰ, 

Ἁ ΓΥΣ 

καὶ ἐκ τΞ} α χαὶ 64. 
' ΕῚ οὶ ΄ὕ 

ἐκ τὰ σεμελι5} ἐκ τῶν 

Ν᾿ ΜΝ π΄ ὅς τιμιοις 144. κεν 247. Αἴεχ. τιμίοις Ροηϊῖ ΡοΙῈ μεγάλοις Ὁ μετὰ πασῶν κεφαλῶν τῶν φυλῶν ἀναξαινεσῶν δες. 7) (οαϊςες δεγρὶϊ, " . Φ ΄ ᾽ ᾿Ὶ ἰοὲ “Ψ “2 “ῸὋ εὉ ἜΑ 64. μεγάλοις] , 82, 242. ργατηΐτι. καὶ 81αν. Οἷτορ. μεγά- - σάσας ὥρχας τῶν φυλῶν, τὰς τορεσξυτέρες ττατριῶν τῶν υἱῶν Ἰσ. “" ΩΝ λοις---ἀπελεκήτων ἴῃ σοηη. {ε4.] μεγάλοις καῖα το αὐτὸ μέτρον ἀπελε- ραὴλ πρὸς ἑαυτὸν δϊᾶν. Μοίᾳ. ἐν Σιὼν] εν Σηλωμ 19. α 71. ἐν νεοτοὰ 
κητοις 10. λίϑοις δεκαπήχεσι) δεκα πηχέων τό. ΑτΥπι. 1. Ατη]. 
Ἑά. ,.82. αλιϑοις τοϑ, 246. (οιτρι. κα]αλίϑοις ἢ τήχεσι (Πς) 

δ΄ 242. δικαπήχεσι] δεκὼ πήχεσι (ἢς) 44. Οοπιρὶ. δέκα τοήχεων 
Ξ δ. δ᾽αν. Μοίᾳ. καὶ τοῖς ὀχταπήχεσι] α ΔΙ, 82, 247. καὶ οχω τη- 

Οιῶν (Ης) 24ς. ἐν Ἱερεσαλὴμ ΟοΙηρΙ. τῷ ἐνεγκεῖν] τα ἀνενέγκειν 
ΧΙ το, 445) 64, 71) 74) (82. εχ δπηεπά.) 93» 1ού, 1ο7, τοβ, 1 10, 120, 
121, 1239) 1347) 1445) 236, 246, 247. ΑἸ]ά. ΑἸεχ. τι. ΝΙς. τοῦ ἀνε- 
γεγχὴν 242. τὸ ἀνεγχὴν 24ς. ἵνα ἐνέγκωσι 5Δν. Οἰἶἕτορ. κἱ ἐγίν- 

χέων ςό, 546. Ατῖη. τ. Απῃ, Εἀά. ὅϊαν. Μοίᾳ. και οχΐω πηχεσι 93. γεπί Νυἱρ. τὴν κιξωτὸν διαϑήκης Κυρίου) ἀγνοῶ ζαάεγὶ: Ζοριὶπὶ 
λ τοις 1ο8, 123. Οοτηρ!. καὶ ἕτερον ὀκτὼ πήχεων δαν. Οἷον. ϑγτ. Βαι- Ηεῦτ. ψυϊρ. διαϑήκης} ῥγαγηΐτι. τῆς 44, τό, τού, το}. 
ὀχταπήχεσι) ὀκτὼ πήχεσι 44. ΟοπρΙ. διχϑήκης Κυρίε] , διαϑηκης 64. κα Κυρίε ΑἸά. κ Ατπη. τ. 

ΧΊ. Καὶ ἐπάνωθεν τιμίοις] , 82. καὶ εκαῖον λιϑοις τιμιοις 247. 
τιμίοις] Ῥγδτηῖ, λιϑοις τό, 93, 108, 123) 1ς8, 246. Ο(οπΊρΡΙ. ΑΙοχ. 

Ἁ ᾿ ᾿ ,7ὔ κατὰ τὸ] κα]α το αὐτο ςό, 82, τοϑ, 247. Οοπηρί. τὸ μέτρον] αὐῇο 
λ ᾽ Α 3 ΄ τὸ μέτρον 93. τὸν ἀριϑμιὸν δῖαν. Οἶτορ. ἀπελεκήτων] ἀπελεκη- 

“ὍὋ φ 4 ᾿ τοις 82, 93) [οδ. τρελεκητοῖς (ΟπρΡ]. τεσσάρων γωνιῶν ϑαν. Οἴτορ. 
ἀπελεκήτων.--- ἀπελεκήτων ἴῃ σοιη. ἴε4.] . αἰτεγαῖγ. σὰπὶ ἰμτεπηεά. το 7), 
242, 247. καὶ κέδροις] καὶ κεδροι 93. καὶ κέδροις, Τῆς αὐλῇς 
τῆς μεγάλης] και κεδροις τῆς αὐυλὴς τοῖς μεγάλοις 19. καὶ χεδροι τῆς 
ανλης τῆς μεγαλῆς 82. καὶ κίδροις---ἀπελεκήτων ἴῃ ςοπ]. ίε4.} 
ἃ (πὶ ἰηϊοττηεά. 236. 

ΧΙ]. Τῆς αὐλῃς---κύκλῳ] 'καὶ κύκλῳ τῆς αὐλῆς τῆς μεγάλης 
δίαν. Οἴτορ. ἔς, οὨο καὶ, δαν. Μοίᾳ. τῆς μεγάλης} α ΧΙ. 
τρεῖς ςἴχοι] τρί σῆνχοι ζςό, 246. ἀπελεκήτων] τοελεχητῶν Οοπρρὶ. 
ἀπὸ λίϑε κεκολαμμένε 8|αν. Οἴἶτορ. ξίχος] σιχοις 243. -Ἐ εἷς 
Ατπι. τ. Αγ). Ἑά. δῖαν. Οἰἶγορ. κεκολαμμένης) ἐκκεχολαμμενης 

ἐκ πόλεως] ἐκ πόλεις (ἢς) 242. 

εἰν παῖε Ῥαυϊά Ψυϊρ. 

δία Ψυ]ρ. 

δῖαν. Οἴτορ. 
11. ᾿Εν μην] ργαπηῖττ, Καὶ ἐξεκκλησιάσϑησαν πρὸς τὸν βασιλέα 

Σαλωμὼν πᾶς ἀνὴρ Ἰσρχὴλ ΑΙδχ. ργοεπιηίξ, δαάθηη ΘυΠῚ ἐζεκκλήϑη- 
σᾷν ῥτῸ ἐξεκκλησιώσϑησαν, Αἴπ). ἘΔ. ργαραγίι. καὶ ἐξεκκλήϑησαν 
πρὸς τὸν βασιλέα Σολομὸν πᾶς ὁ λαὸς ᾿Ισραὴλ ϑιίαν. Οἰἕτορ. εἰ ἢς ἕξετε 
δίαν, Μοίᾳ. Ἐν μηνὶ ᾿Αϑανίν] και εἐξεκκλησιασϑησαν προς τὸν 
βασιλεα Σαλωμὼν πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ κἂι ἤσαν (Πε) οἱ ιέρεις τὴν χι- 
δωτον ἐν μηνὶ ϑάνειμ 247. Ουμνεηέίφπο σα τερόηε διαϊοπιοπειι «προ βις 
᾿αεὶ ἐπ πιοηε Εμλανῖνι, ἰπὶ (ἰοσιιὶ ὠἷε, ἐγ(ε οἱ πιρηβε Μρεΐπες. Ψαϊφ. 
᾿Αϑανίν} Αϑαμειν 11, 93. Αϑανει ΧΙ, ςς, τς8. Αϑαμιν ςό, τοϑ, 
246. Αϑάνειν 64, τι9, 120, 121. ΑἸά, Αϑέμειν 82. Αϑᾶάνεν 242, 
244. Αϑᾶνι 24ς. ᾿Αϑανὶμ, ἐν ἑορτῇ, αὐτός ἐς! μὴν ἕδδομος. (οπιρὶ. 

ἐκ πόλεως Δαυὶδ], Απη. τ. δε 
αὕτη ἐςὶ Σιών] α τό, 546. Ατη,. τ. 1ώ 6, ἐξ 

Σιων ἢπ8].1 Σελωμ 19. ργαιηϊί. ἐν Ασπι. Εά. ἐκ Σιόν 

5ώ, τοβ, 247. ενκεκολαμμενής 82,93. εἐγκεκολαμμενης 246. ΟΟΠΊΡΙ. 
καὶ συνέϊξ σε δες. δὰ ἤπ. σον. α 71. καὶ ῳκοδομησε τὴν αὐλὴν οἰκα 
Κυρίου τὴν ἐσωταΐην καΐα τὸ αἰλαᾶμ, τῇ οἶκε τῇ κα]α τροσωπον τὰ ναξ. 
247. καὶ τῇ αὐλὴ οἴκου Κυρίᾳ τὸ ἔσωθεν, καὶ τῶ ἐλὰμ τῷ οἶκᾶ. 
(οπρρὶ. καὶ ὠκοδόμησεν αὐλὴν οἴκου τὴν ἐσωτάτην τῷ αἰλὰμ, Τῷ οἶκε 
τῷ κατὰ πρόσωπον τὰ ναξβ. ΑἸεχ, καὶ ὠκοδύμησεν αὐλὴν τοῦ οἴκα τὸ 
Κυρίου ἔσωθεν τοροπυλαίων τὸ οἱκξ τῷ Κυρίᾳ ἐναν]ιον τῷ να. Ατπγ. τ. 
Ατπ). Εφ. καὶ ὠκοδόμησεν αὐλὴν τῷ ναξ τὸ ἐσωτέρου. πορροπυλαΐου τοῦ 
οἴκε ὄντος πρὸ προσώπα τὸ ναϑ. ϑίαν. Μοίᾳ. 

ιοό, 2.:ς. αὐτὰ) Κυρικ 242. 

«“ δ ᾿ " 
ὅλον τὸν οἶκον) α θλον 

“νιν, Ἁ Ψ . - 1. Καὶ ἐγένεῆο--- τὸν οἶκον 151... οσὐπὶ ἰηιοτιπθά, χ45. Καὶ ἐγέ- 

᾿Αϑανεὶμ ἐν τῇ ἑορτῆ" αὐτὸς ὁ μὴν ἑθδομηκοςὸς ἕδδομος. ΑἸοεκ. ᾿Ανϑα- 
,. ς “ ᾿» 7 ῃ ς νε ’ 4 λν “024.ς γιῶμ, ἐν ἑορτῇ. ὅτός ἔξιν ὁ μὴν ἑδδόμος. Ατπι, τ. ᾿Ανϑανὶ ἔτες τῆς ἕορ- 

“ . πΠοφον φο “ ἃ “Ὁ ὋΦὋΦ3ὥὅὙὉ,» ε νι ε ’ τῆς (ἴη ἴὭΔΓρ. ἐν ἡμέρρ τῆς ἑορτης) ὃτός ἐςιν ὁ μὴν ἑδδόμος. Αγ. Ἑα. 
3 Ἃ » ἣν ς Ό Ρ, 3 « λ ε 7ὔ Ι Ἁ 3 Λπαᾶννιμ εἰς τὴν ἑορτὴν ἑτός ἐξιν ὁ μὴν ἑδϑδόμος. σεογρ. ᾿Αϑανιμ ἐν 
ἑορτῇ, ὅτος γὰρ ἐςὶ μὴν ἑξδόμος ϑ[αν. Οἰἶγορ. ἄς, ἤπε γὰρ, δαν. Μοίᾳ. 

ΠῚ. Καὶ ἤραν] ρῥταθιίττ. καὶ ἦλθον τατες οἱ τρεσϑύτεροι Ἰσραὴλ 
(οπιρ]. ΑἸεχ. Οεογρ. δῖαν. ργεβπηῖττ. βδάθπῃ, πίῃ ἐξῆλϑον, Ατπι. 1. 
Αγ. Εά. Ζεπενμπίφως σωμμέδὶ ψέπες ἀφ {εἷς εἰ ἐμϊοναπὶ γυὶρ. ἦρα») 
ἀνεδιδασαν αὐΐην 547. ἔλαβον 8Ι1ν. τὴν κιξωτὸν] καὶ ἀνεδίδασαν 
τὴν κιξωτὸν Κυρίᾳ Ατηγ. τι Αται. Εα. 

ΙΝ. Καὶ τὸ σκήνωμα] Καὶ ἀνεξίϑασαν τὴν κιδωτὸν Κυρίξ;, καὶ τὸ 
σκήνωμα ΑΙεχ., Καὶ τὸ σχήνωμα τῷ μαρτυρίου) εἰ φογανεγωμί α᾽- 



ΚΕΦ. ΝΠ]. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ 

5. σχηνώματι τῇ μαρτυρία. Καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ ἔμπροσϑεν τῆς κιξωτᾷ ϑύοντες πρό- 

6 δατα, βόας, ἀναρίϑμητα. Καὶ εἰσφέρεσιν οἱ ἱερεῖς τὴν χιξωτὸν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς εἰς τὸ δαδὶρ 

τῇ οἴχϑ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ὑπὸ τὰς πτέρυγας τῶν χερεδίμ. Ὅτι τὰ χερεξὶμ διαπεπετασ- 

μένα ταῖς πτέρυξιν ἐπὶ Τὸν τόπον τῆς χιξζωτϑ" χαὶ περιεχάλυπ)ον τὰ χερδξὶμ ἐπὶ τὴν χιξωτὸν. 

7- 

.-ΝΟΣ ΣΝ νΦ 9 ὦ 2 ᾽ὔ 

8. χαὶ ἐπὶ τὰ ἅγια αὐτῆς ἐπάνωσεν. 

΄ . .- ΝΪ . τῇ 

. ἐνεβλίποντο αἱ κεφαλαὶ] ἐνεδλέπονἿαι κεφαλα! ΓςοΥγ. 1.34. 

Χ ξ ρ ᾽ 

Καὶ ὑπερεῖχον τὰ ἡγιασμένα χαὶ 
" ε ΄ ᾿ 3 -“" εν» 3 ΄ “ ἮΝ Ν 32 2 ΄ » 

τῶν ἡγιασμένων ἐχ τῶν ἀγίων εἰς πρόσωπον τῇ δαξίρ, χαὶ ἀχ ὠπ]άνοντο ἔξω. 

ἐνεδλέποντο αἱ χεφαλαὶ 

Οὐχ ἦν ἐν τῇ χι- .- 

φ“ Ν ΄ ’ . Ξ ἴων 3 Γ α 7 

δωτῷ πλὴν δύο ππλάκες λίϑιναι, [πλάχες τῆς διαϑήχης ")ὰς ἔϑηχε Μωυσῆς ἐν Χωρὴδ, ὃς διέϑετο 
Ν Ξε ᾿ Σ) ΄ 3 “ , ν ͵ ς. φψ"» 

Κύριος μετὰ τῶν υἱὼν Ἰσραὴλ. ἐν τῷ ἐχπορεύεσϑαι αὐτὲς ἐκ γῆς Αἰγύπ]ε. Καὶ ἐγένετο ὡς ἐξῆλ- 
ες: ε “ΟΣ “,ᾶ᾽Ί.΄,ς ν.͵ ς ΄ 3 3 ς “ ΄ 

. ὅν οἱ ἱερεῖς ἐχ τ ἀγίδ, χαὶ ἡ νεφέλη ἔπλησε τὸν οἶκον. Καὶ ὃχ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς ςἥχειν λειτδρ- 
"“ ΣΙΝ ᾿΄ »" ΄ “ ΕΣ ᾿ κὰν ’ Ν - 

. γεῖν ἀπὸ προσώπου τῆς γεφέλης, ὅτι ἔπλησε δόξα Κυρίου τὸν οἶκον. 
͵ ν “Ἷὖ “ »,. “ῃ] 

: Κὺυριος εἰπὲν τὰ σχήνωσαι εν γνοφῳ. 

7΄ , 

[Τότε εἶπεν Σαλωμῶν' 
2 ͵΄ “ 7 ω »“ Ζ΄ 
Ωχοδόμησα οἶκον κατοικητηρίου σοι, ἑὅρασμα τῆς χαϑε- 

9" "ς 9 ἢ Ρ Ξ ΓΟ : 

δρας σα αἰωνος.]Ὶ Καὶ ἀπέςρεψεν ὁ βασιλεὺς τὸ πρόσωπον αὐτϑ, χαὶ εὐλόγησεν ὁ βασιλεὺς 

πάντα ᾿Ισραήλ' χαὶ πᾶσα ἐχχλησία ᾿Ισραὴλ 

καὶ τὰ σκεύη] καὶ 
ταῦϊα τὰ σκενη Ν], τοῦ 445 719 74. 82, 92) 93) 1οῦ, 120, 121) 123) 
134, 216,2.4.3,24.1, 5469. 247. (οπηρί. Αἰα. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. Αὐη. 1. 

Δτην. Εά. 8ἷαν. καὶ τῷ σκεύη τὰ ἅγια] εἰ ο»ηία υαα δϑαπόῥμανὶ 

γυ]σ. τὰ ἅγια] τῆς ἀγιοσύνης Ατη). τ. Ατπι. Εα. τὰ ἐν τῷ] 
α τὰ τό, γ4, 93,242. τῶ ἐν τῷ---μαρτυρίου) α σμηι ἰηϊεγπγεά. ς5. 
ψμ ἐγαπὶ ἱπ Ιαὐένπακζωΐο: εἰ “ενεόαπι σα δακενείοίες εἰ 1, ευΐα’᾽. ΜΝ υὶρ. 

σκηνώματι] σκηνομαῖ: 24ς. τῇ μαρτυρίᾳ) -ἰ- καὶ παὐῇα τὰ σκευὴ 
54ς. -Ἐ καὶ ανεξιδασαν αὐα οἱ ιερεῖς καὶ οι Λευιται 247. ΑἸεχ. 

Ατπι. 1. Ασηι. Ἐά. -Ἐ καὶ ἥραν αὐτὰ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ϑίἴαν. 

Μοίᾳ. -Ἐ εδάεπι, ἤμε αὐτὰ, δίαν. Οἴἶτορ. 
Ν. Καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ τᾶς ᾿Ισραὴλ] και ὁ βασιλευς Σαλωμων, 

καὶ οι συντεταγμένοι ἐπ᾿ αὐΐων συν ἀντῳ, καὶ πασα ἡ συναγωγη 247. 
Καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν, καὶ πᾶσα συναγωγὴ Ἰσραὴλ, οἱ συΐεταγ- 
μένοι ἐπ᾽ αὐτὸν, σὺν αὐτῷ ΑἸεκ. Ὁ δὲ βασιλεὺς Σωλωμὼν καὶ τραΐῇες 
Ἰσραηλῖται Οεοτς. Ὁ δὲ βασιλεὺς Σολομὼν καὶ πᾶσα ἐχκλησία 
(συναγωγὴ) Ἰσραὴλ συνήχϑησαν πρὸς αὐτὸν 5[αν. Μοίᾳ. Κεχ ἀὐήόπε 
δαίονποη, εἰ οπιπὶς πιμδπαάο Πγαοὶ, φωιε ἐοπνεπεγα! αὐ εμπι, Μ αἱς. καὶ 

πᾶς Ἰσραὴλ) και πᾶς ὃ λᾶος 105 82, 93») 108. καὶ τᾶς ὃ λαὸς Ἰσ- 

ραὴλ Οοπιρὶ. καὶ πᾶς ὁ λαὸς Ἰσραὴλ συνηγμένοι τοαρ᾽ αὐτῷ Ατην. τ. 
Ατῃ. Ἐά. ἔμπροσϑεν τῆς κιξωτξ] μετ᾽ αὐτῷ ἔμπροσϑεν τῆς κιδωτξ 
Απῇ. 1. Αι. Εά. ϑ8[αν. Μοίηᾳ. ργαάι εὐαίμγ οαπερ {9 ἀπίς αϑεαπι 

ψυ]ρ. τῆς κιδωτξ)] - τὸ Θεξ 71)243. ϑύον]ες] ἔϑυον Ατη). 1. 

Απη. Εά. ὅεογρ. 5[αν. εἰ ἐπιπιοίαῤαμι Ψ υὶς. τορόξα]α, βόας] βοας 

καὶ τροξαΐα 6, 6.4, 82, 93. 246. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αστιν. 1. Αὐπῖ. Ἑά. 

δίδνυ. Μοίᾳ. ουέ: εἰ ὀονες Ψυϊξ. βόας] καὶ βοας ΧΙ, 44. 71», τού, 

[19, 120, 123) 134) 236, 243, 243, 247. ΑἸεχ. (δῖ. Νῖς. Οογρ. 

δίαν. Οἴτορ. Ροηΐτ δηῖς προδαῖα 19. ἀναρίϑμητα) - ἃ οὐ ψη- 

φισϑησούϊαι 247. ἃ οὐ ψηφισϑήσεται, ἀναρίϑμητα ἀπὸ τλήϑες. 

Αἰεχ. - καὶ ἄνευ τιμῆς ἀπὸ πλήϑες Ατῃ. τ. Ατγηι. Ἐά. ἀτιμήτα 

καὶ ἀναρίϑμητα ἀπὸ πλήϑες ϑίλν. Μοίᾳ. αόίγμε αὐ ιπιαλίοπε εἰ πε- 

σπόρο, Ψ υΐρ. 
ΨΙ. εἰσφέρεσιν] ἐκφέρασιν ὙΠεοάοτεῖ, Ο. 26. ἴῃ 3 Ἀερ. εἰσήνεγ- 

καν Ασηι. 1. Ἄττῃ. Εά, εἰσέφερον! Οεογρ. 85]αν. τὴν κιξωτὸν] -" τῆς 

διαϑηκης Κυριου ςό. Ατη). 1. Ατίη. Εα. δ[αν. Μοίᾳφ. Ἐ διαϑηκης 

Κυριε 93. 1οϑ8, 546. Οοπηιρί. Αἰεχ. Τ᾽ μβεοάστεϊ. 1. οἷἴ, ἀγεαπι βαάετγὶς 

Δοπιϊπὶ ψυϊσ. εἰς τὸ ϑαδῚρ] εἰς τὸν δαδὶρ ΟοπρΙ. εἰς τὸ δαδὶρ 

τὰ οἰκου] εἰς τὸ ϑυσιαςξήριον εἰς τὸν οἶκον τῇ Κυρίου δῖαν. Οἰἶτος. ἐπ 

ον αεμῖππι ἐεπιρἰ ΨαῖΡ. δαξὶρ] δαξειρ (ς6. οὑπὶ οι. τρᾶγξ. χρη- 

ματιστηριον) ὙΒεοάοτεῖ, ἰος. εἶς. ϑαξηρ (υϊ 4110 ]) 242. χερεξίμ) 

χερεδιν (ἔς 'πῆ4) 120. χερεδείμ ὙΠπεοάοτεῖ. ]. εἶτ. 

Ψ11. Ὅτι τὼ χερεβὶμ] α ΧΙ, 245, 347. καὶ τὰ χερέδιμ ἦν τό, 

246. τὰ γὰρ χερεδὶμ ἦσαν 5δῖλν. Ὅτι τὰ χερεδὶμ---καὶ τερι- 

εκαλυπῆον] α οὰπὶ ἱπιογηγθά. 242. 

121, 18. διαπεπετασμένα---τῆς χιξωτΕ] διαπέϊασμένες (ἢς) ταις 

τερυγιν ἐπὶ τὸν τοπὸν τῆς κιξωτξ 24ς. ἐπὶ τὸν τόπον) ἐπι τὸ τροσ- 

ὠπὸν 19, 82, 93. 108, 1.8. ἐπι τπροσωπὸν τ, 246. , τὸν (οιηρὶ. 

καὶ περιεκαλυπ]ον} καὶ καὶ Οοάεχ ὑπι15 ϑεΓΟΙ,. 

α ἐπὶ Αἰεχ. Αὐπι τ. ἅπῃ. Ἑά. καὶ ἐπὶ τὰ ἅγια] α καὶ 2.6. 

ΝΠ. ὑπερεῖχον] ὑπερεῖχε ΧΙ, 44, 55» ό4, 74. τού, 120, 123. 

134, 144, 36, 242, 243. ΑἸά, Οἵ. Νῖς. περιῆγε ςό. ὑπερε" χον 

(πες ; εὐπὶ ἤρατο νᾶς0) 93. ὑπερῆχεν 24ς. τεριηγον 246. ἐνε- 

δλέπον]ο) εξλεποντο ςό, 82, 939 1ο8, 247. (ΟπΊρὶ. ἐπεχαλυπῆον 24ς. 
αι κεφα- 

εαπι [ροπιὶηὶς εἰ Ἰαδεγπαεωίμπι γα άεγὶς Μυΐὶς. 

διαπεπετασμένα] διαπετασμενα 

ἐπὶ τὴν κιξωτὸν])] 

εἱςήχει' Καὶ εἶπεν, Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς 

λαὶ] Ἐ αὐΐων .4. τῶν ἡγιχσμένων) ἐκ τῶν ἡγιασμένων 44. ἐκ 

τῶν ἁγίων] - ἐκεῖϑεν Ατιη. 1. Απη. Εά. 

ὡπον 82, 93» 108, 123. Οοιρῖ. εἰς πρόσωπον τῷ δαϑὶρ] κα]ὰ πρόσ- 
ὠπὸν τῷ ϑυσιαςηρίου ϑῖαν. Οἴτορ. τῷ δαξὶ 9} τῳ ϑαξιρ 44. τα 
βηρ (αἀάϊιο δα πι. τες.) 2.4.2. τα δαθειρ (υἵ ἔπργα) 2.ς. ὠπήανοντο] 
οπἝχνοντο τού, 242. ὄπΊαντο (ῇς) 24.-. ἔξω] Ἔ καὶ ἐγένοντο ἔχει 
εως τῇ; ἡμέρας ταυτῆς 247. ΑΙεχ. καὶ ἧσαν ἐκεῖ ἕω; τῆς ἡμέρας 

ταύτης. ΟοπιρΙ. -Ἐ καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ ἕως σήμερον Απῃ. 1. ΑΓΠῚ. 
Εὰ. 

ΙΧ. Οὐκ ἦν] ργηντι. καὶ ςό, 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. δῖαν. Οἴἶγορ. 
καὶ ὅτι ἦν Ατπν. τ. Δη. Εὰ. πλὴν δύο} πλὴν ἢ δύο γ4. πλὴν αἱ 

δύο Οοπρὶ. ΑἸά. πλάκες 13] σλαᾶκαις 93, 242. λάκες “"] 

α 1οῦ. πλάκες τῆς} α 44. τῆς διαϑήκης) - Κυριε 24). ἃς 

ἔϑηκε] ἃ εϑηκε 11. Ἐ ἐκεῖ το, 449). 52, ςξ, 74. 82, 92, 93, τού, το8, 
110) 1217) 123») 1324) 144) 1ς8, 230, 242, 247. (πρὶ. ΑἸά. Ατηϊ. τ. 

Ατγηι. Ἐά. 85[αν. Οἴἶτορ. ἃς ἔϑετο ἐκεῖ Τα. Νῖς. Μωνσῃ-ς] Μωσης 

82, 93, 246. ΑἸεχκ. Μωσὲ Οεοτρ. ἐν Χωρὴδ] ἐκεῖ ἐν Χωρὴβ ΑἸεχ. 

ἃς διέϑετο) ἃ διεϑετο 11, 111,93, 1.83. διέθετο] ἐϑέτο 5.4.3, 244. 
μετὰ τῶν νίῶν}] α τῶν ΑἸεχ. ἀναμέσον τῶν υἱῶν δ5[αν. Οἴἶτορ. ἐν 
τῷ ἐκπορεύεσϑ᾽“ι αὐτὲς] ὅτε ἐξεπορεύονἶο αὐτοὶ ( εοτρ. 
τον 19,74... ἐκ γῆς) εκ τῆς ξς. 

Χ. ἐγένετο)  44.- ἐκ τὰ ὠγίον ὅτο. δὰ ἤῃ. οοπ).} α ς6. 

λησε] ἐνέπλησε (ς σοπι. ἔξ. 10, 93, 158.) 82. ἀνέπλησε (οπρρὶ, 
τὸν οἶκον] -Ὁ Κυριου 82, 93. 108, 1235.5.4.7. Οὐτρ]. ΑἸεχ. Οἡρεη. ἱν. 

447. Αγ. 1. Αγη. Εά. Οεογρ. δίαν. 

ΧΙ. Καὶ οὐκ--- ἱερεῖς} α συπὶ ἰηϊεγηγεά. ςό. ἠδύναντο] εδυναύ)ο 

τού, 134, 144) 242. Αἴεχ. Οὐσει 1. οἷ. κεἥκει»} σηῆνχι 19, 44) ςᾶ, 

5ς, τό, 64. 71, 74ν 82) 92. 93. τού, 119, 121, 123, 133.9.ϑ 10. 236, 
243, 24.ς, 246, 247. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ὅσ. ΝΊς. Οτγίρεῃ. Ἰος. οἷξ, 

λειτεργεῖν] λητεργὴν 24ς. λειτεργίαν Οτίραῃ. ]. εἶτ, ἐν τῇ λειτεργία 
Ατ. 1. Απη. Εά. ρῥγαιηῖῖ. καὶ Οεογς. 

Οτΐρεη. 1. εἶ. ἔπλησε] ἐνέπλησε 153. (οιηρ. δόξα] ἡ δοζα ςς, 
ςό, 64, τ21, 243, 244. 246. ΑἸά. δόξα Κυρίς] δεξι (ν᾽ ἀεταν Αἰ Ππ 
δεξια) Κυριω 2.42. τὸν οἶκον) “ Κυρίου τ0, τύ, 82, 93, τοϑ, 4.0, 
247. (πρὶ. ΑἸεχ. 

ΧΙ]. τῷ, 13.] Αἀΐιπτ τς σοπιπιαῖα ἴῃ Δογποηΐθδιβ ΑΥπιεπ, 
Οεογς. εἰ δἷαν. Κύριος εἶπεν ἄς. ΟἿ, νεῖ. 53. τῇ σκηνῶσα!) 
τὰ καϊχσκηνῶσαι ΟοιηρΙ. ἐν γνόφῳ] ἐκ νόφω (ἢ) 7ι. 

ΧΙ. ᾿Ωκοδήμησα οἶκον] οἰκοδοικὼν οἰκοδομησαι οἶκον 71, 247. 

Ῥγβοπηῖιξ. οἰκοδομων τς 8. ργββπηῖι. καὶ ἐγὼ (ὐοΠΊΡΙ. κα]οικητηρίου 
κα]οικητηρίου σοι δις. δά ἢι:. οοπ).] 

3 

εἰς τρύσωπον] ἐπι προσ- 

ἽΝ 

αὐτὰς] αν- 

ν 
εἴ. 

᾽ν ΄ ν. 2 
απο τοροσὼπΒ] εὐωπτιον 

σοι] κατοικγτΉρΙΣ σοὺ 71) 247. 
τῷ ὀνόματί σε ἅγιόν σοι, καὶ ἕτοιμον, καὶ τῇ καϑέϑρα σου τῇ καϊασκη- 
νῶσαΐ σε ἐν αὐτῷ εἰς τὲς αἰῶνας. Οοιμρὶ. τῆς καϑέδρας σου) τῇ 

καϑεδοι σου γῖ, τ ς8, 247. αἰῶνος} μόνος 1:8. αἰωνᾶς 247. 

ΧΙΝ. ἀπέρρεψεν) ἐπεσρεψεν 10, 44.» 6, 6.4. 82, 1ο8, 2.43, 2.4. 

εὐλόγησεν ὃ βασιλεὺς] ὁ βασιλευ; εὐλογητεν 242. ὁ βχσοιλεὺς 25] 

α 44, τό, γ1, 82, 3» 108, 246, 247. (ονρ]!. Αγω). 1. ἄτῃ, Εά, 

τπαντα] τον ταὐΐα 44», ςς» τό, 6., γι, 74. 82,03, τού, τοϑ, 110, 121; 

134, 144. 1:8, 216, 2.66. (οιηρ!]. ΔΙΑ, (αι. Νὶς, πᾶντα Ἰσ- 

ραὴλ] τον Ἰσραὴλ τᾶντα 247. καὶ τᾶτα] τᾶτα δὲ 5'αν. Μοίᾳ. 

πᾶσα ἐκκλησία] τασα ἡ ἐκκλησιὰ 44. ςζ.» .ὖ, τού, 1109. 121») 13. 

134, 1:8, 236, 2.4.2, 24. 346. (οπηρ!. ΑἸά4. (αι. Νὶς. πᾶσαν τὴν 

ἐκκλησίαν δῖαν. Οὗτος. Ἰσραὴλ 2] 242. (αἴ. Νὶς, 5[αν. Ο ἥτοξ. 

εἰςήκει} Εἰς ἩΧῊ 242. ἣ εἰςήκες ἐκεῖ ϑ[αν. Οἰἶτγου. 
Ι 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ [- 

ΚΕΦ. ΗΕ 

Ἰσραὴλ σήμερον, ὃς ἐλάλησεν ἐν τῷ ςόματι αὖτ περὶ Δαυὶδ τῷ πατρῦς μου χαὶ ἐν ταῖς χερσὶν , 

αὐτϑ ἐπλήρωσε, λέγων, ᾿Αφ᾽ ἧς ἡμέρας ἐξήγαγον τὸν λαόν μδ τὸν Ἰσρλῆλ: ἐξ Αἰγύπ], ἂχ ἐξε- 

λεξάμην ἐν πόλει ἐν ἐνὶ σχήπίρῳ ᾿ Ἰσραῆλήτα οἰκοδομῆσαι οἶκον τ εἶναι τὸ ὄγομά μου ἐχεῖ ἡ καὶ 

ἐξελεξάμην ἐ ἐν Ἱερασαλὴμ εἶναι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ") χαὶ ἐξελεξάμην τὸν" Δαυὶδ τᾷ εἶναι ἐπὶ τὸν 

λαόν μ8 τὸν Ἰσραήλ. 

Κυρίου Θεϑ Ἰσραήλ. 

Καὶ ἐγένετο' ἐπὶ τῆς καρδίας τ πσπατρός μ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι 
τ ςἕ ,» ; ᾽ Ν ΄ 3 9. Ὁ ΣΝ Καὶ εἶπε Κύριος, πρὸς Δαυὶδ τὸν πατέρα μου, Ανῦ ὧν ἦλθεν ἐπὶ τὴν 

χαρδίαν σοὺ τ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀγόματί βὺ) χαλῶὼς ἐποίησας ὅτι ἐγενήδη ἐ ἐπὶ τὴν καρδίαν 
σᾶ. 

οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τῷ ὀνόματί μξ. 

Πλὴν σὺ οὐχ μος κω τὸν οἶκον, ἀλλ᾽ ἢ ὁ υἱός σὰ ὁ ἐξελθὼν ἐχ τῶν πλευρῶν σδι,, ὅτος 
Καὶ. ἀνέςησε Κύριος τὸ ἕημα αὐτϑ ὃ ἐλάλησε" χαὶ ἄγέφην 

΄Ης ρο 7 3 Ν Ν 2 ΄ ’΄ ᾿ Ν Σ ἀντὶ Δ: τῷ ἄν ἢ ΜΒ, χαὶ ἐκάϑισα ἐπὶ τῷ δον Ισραὴλ, καϑῶς ἐλάλησε. Κύριος, χαὶ ῳχο-- 

“πον « 
Καὶ ἐνέμην ἐ ἐκεῖ, τόπον τῇ χίξωτῷ, ἐν ἢ ἐςιν 

16. 

17. 

ι8. 

10. 

20. 

21. 

ἐκεῖ ἡ νὴ κυρία. «ἣν δέϑειο πυρυς μετα τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν. τῷ Ἐξαγαγεῖν αὐτὸν αὐτὰς. εχ 
γῆς ̓Αἰγύκ!. Καὶ ἄνέςη Σαλωμὼν, χατὰ ὙΠ Πὰν; τϑ ϑυσιαφηρίου Κυρίου ἐγώπχιον πάσης. ἐχ:: 
χλησίας ἼΡ ἄηλ: χαὶ διεπέτασε τᾶς “χειρὰξ αὐτᾷ εἰς τὸν δρογὸν, Καὶ εἶπε, Κύριε ὃ Θεὸς Ἰσ- 

ραὴλ, ὃχ ἔςιν ὡς σὺ Θεὸς ἐν τῷ ἐρανῷ ἄνω χαὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, φυλάσσων διαϑήκην καὶ ἔλεος 
"“ὸ ᾿ "“ » ’ὔ 3 γ ἰδ ΄ ». » Ἂν 3 ’ μ᾽ ᾽’ ΄ς τῷ δέλῳ σὰ τῷ πορευομένῳ ἐνώπιόν σα ἐν ὅλῃ τῇ χαρδίχᾳ αὐτῇ, Ὰ ἐφύλαξας τῷ δόλῳ σε Δαυὶδ 24 ῤ 1) 4 

ΧΨ. Καὶ εἶπεν] - ὁ βασιλεὺς Θεοτρ. 514ν. ΕἸ αἱϊ δαίονπονι ' ας. 

Κύριος ὁ ὁ Θεὸς] κα Κυριος 74, 247. Ἰσραὴλ] Ἔ καὶ πατὰ ἡ ἐχκλήη- 

σια Ισραηλ το, τοῦ. σήμερον) α Οοπιρ. ἐν τῷ ςόματι] τῳ 
44, τό, 74. 93» τοδ, 134. 144. ( ΟΠΡΡΪ. ΑἸα. ΑἸεχ. (δῖ. Νῖς. 

Δαυὶδ τῷ πατρός μ8] τῷ Δαξὶ δ τῷ πατρί με δίαν. Οὗτοσ. καὶ ἐν 
ταῖς χερσὶν αὐτὰ ἐπ} ἤρωσε καὶ πάντα αὐτῷ ἐπλήρωσε δίαν. Οἰἶγος. 
χερσὶν αὐτῷ} χερσιν αὖτι 144. ἐπλήρωσε ἐπληρωσᾶς το. 

ΧΥῚ. Δφ' ἧς ἡμέρας] ἀφ᾽ ἡμέρας ἀφ' ἧς ΑΥπ.. τ. Ἄσπι. ΕἘά. ἐν 
τῇ ἡμέρα ἐν ἡ δῖαν. Οἴἶτορ. ἀφ᾽ ἡμέρας ἐν ἢ 8ῖαν. δΊοΙα: ἐξήγα- 
γον ἀνήγαγον 10, ςό, 82, 93, 1οϑ, 246. ΟομηΡρΙ. τὸν ᾿Ισραὴλ τ] 
Λ τὸν 44) ςό, 64, 74, 93, τού, τοβ, 134, 144, 436, 245, 246. (οπρὶ. 
Αἰ ἀ. δε. ΝΟ. α 244. ἐξ Αἰγύπ] α 71. ἐξ ΑἹγϑ τ) ἰνσ: 
ραὴλ 45] α οὕπη ἱπίοπηεα. 34:. ἐν πόλει} -Ἐ σκηνὴν 19) 82, 93, 
1οϑ.  σκήνων ςΞ6. ἐν πόλει-- Ἰσραὴλ] ἕν πόλει μίφ τινὰ σχήπίρων 
Ἰσραὴλ Ατη]. τ. Αγπι, Ἑά. πόλιν ἀπὸ πασῶν φυλῶν ἐν Ἰσραὴλ δῖαν. 
Οἴἶτορ. ἤς, ἤμε ἐν, δῖαν. Μοΐᾳ. ἐν ἐν}] τινι 44: κα ἐν 247. 
σκηπῆρῳ} οἴκὼ 188. ΤΕ Ε οἰκοδομῆσαι οἶκον} εἰς οἰκοδόμησιν τῇ οἴκα 
5]αν. τῷ εἶναι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ} δ "νᾶ γίνηται εἰς ὄνομα μου 
Αππ. 1. Ατη. Ε4. καὶ εἰς οἴκησιν τῷ ὀνόματί μὲ ἐκεῖ δίαν, Οἴἶτορ. 
τὸ εἶναι τῷ ὀνόματι μου ἐκεῖ (ῆς ἴηι) δῖαν. Μοίᾳ. 
μην 1] αλλ᾽ ἐξελεξαμην το. Οπιρὶ. Θεοῖς. 8.Δν. καὶ ἐξελεξά- 
μὴν τ᾿ --καὶ ἐξελεξάμην 45} α αἰϊετυῖς. οὐπὶ Ἰητεγπιδά. 199 ςύ, γι, 825, 
93» τοϑ, 236, 242, 24:ς, 247. ΑἸεχ. Ατγχ. 1. Δγπι, Βά. νυ ΐσ. ἐν 
Ἱερεσαλὴμ---ἐξελεξάμην 29] α ΟῚ Ἰπτογηταί. ΟὐΟΠΗΡΙ. 
τὸ εἰνᾶι 64. 153: ΑΙά. τὸ ὄνομώ μᾶ ἐκεῖ 2] τῷ ὀνόματί μου 8ῖαν. 
Οἤιορ. τὸν Δαυὶδ] εν Δαυιδ το, ςό, 82, 93; οϑ, (οπρὶ. α τὸν 
44. Δαυὶδ τῇ εἶνχ!] τὸν εἶναν (Ης) 242. τῷ εἶναι 29] Ἔ ηγέμενον 
10. 445 527 ςζ) σύ, 64, 71, 745 82, 92, 93. 1ού, τοϑ, 119.) 120, 121, 
123). 134.» 144, 236,.242.9.24.4. Οπηρὶ. ΑἸά4. (αἱ. Νίς, Ἔ αὐῆον ηγε- 
μένον τις, 240. δ᾽αν. εἰναι εἰ: Ἡγέμενον 243. ἐπὶ τὸν λαόν μου) 
εἰς τὸν λαὺν μὸν 247. τὸν Ἰσραήλ 45] , τὸν 195 449 ςς, 64, 74, 
85.093. τού, 108, 121,),.13. 144.) 245. (οπηρ]. ΑΙ]ά. (δῖ, Νὶς. 

ΧΝ]]. ἐπὶ τῆς καρδίας] - Δαυιδ ςς, 64, 74, τοῦ, [19,) 121) 123, 
134γ) 1ιὅ, 216, 244, 24ς, 246, 247. (οιηρὶ. ΑἸὰ. ΑἸοχ. (αῖ. Ν!ς. 
Ατπι. τ. Ἄτη. Ἐά4. ΟΘεογρ. διαν, ἐπὶ τὴν καρδιαν Δανιδ τό, 82, 93. 
οἶκον] τον οἴκὸν 44. Θε:] τα Θεὲ 93. Οοινρὶ. Θεξ Ἰσραήλ] 
ἐν Ἰσραὴλ 247. 

ΧΥΧΙΠΠ. Κύριος} λ 44 

περὶ 

καὶ ἐξελεξα- 

εἰναι 2 ο] 

πρὸς Δαυ)δ] τὼ Δαυιδ 16,242. τὸν 
πατέρα μ8} αὶ τὸν 24)ῦῷ.Ὁὁ ᾿Ανϑ᾽ ὧν ἦλϑεν) ὁτι ἐγένετο 10, 82, ο3, 
τοϑ. (οπηρὶ. ἦλθεν] ἐπῆλθεν δῖαν. 

τῆς καρδιοςς σε το. εν τὴ καρδιὰ σὰ 74. 

03: τοϑ, 2... (οπιρ]. ΑἸοχ. 

καλῶς] καλον 2.7. 

ἐπὶ τὴν καρδίαν σου] ἐπὶ 

τῷ οἰκοδομῆσαι} αὶ τὰ ςό, 
οἰκοδομῆσαι δες. δὰ ἔμ, σοπι.7 ις8. 

καλῶς ἐποίησας ἡγαϑυνας 10, 82, 93, 108. 
(οιηρί. ἐγενήθη] ἐγένετο τρ, 85, 93» ἴόρ; (ΟΠΡ]. εγεινηθη (υἱ 
4111) 242. ἐπὶ τὴν καρδίαν σου] σοι ἐπὶ τὴν καρδίαν 5ἴαν. Οῇιορ. 

ΧΙΧ. [Πλὴν σὺ] κα ὥλην 1]. τῦλὴν σοι 2.2. ΤΥ. Αἰά. σὺ δὲ 
οὐ δ[αν, Οἰτορ. σὺ οὐκ οἰκοδομήσει: .}] οὐ σὺ οἰκοδομήσεις ς κὅ,.82..03. 

τοϑ. (οηρὶ. ΑἸεχ. τὸν οἶκον 19] ἘΞ τω ονοματί μοὺ 10, 93» το8, 
15, 5.6. μὲ οἰκον 44. οἵκον τῷ οτομᾶτι με ὃ2. αλλ᾽ καὶ ὁ νἱός “ 

Ισραηλ 64. ΑΙά. 

σΕ} αλλ᾽ ὁ νιο; σὰ τό, 546. Ατπι. τ. Ατπι. Εά. ὕορ. ἄλλ᾽ ὁ υἱὸς 
δῖαν, Οἴἶγορ. ὁ υἱός σΒ)] α 82. ὁ ἐξελθὼν] ὁ ελϑων ῖ9.. κα ἐξελ- 
ϑὼν 44: αὖ ΕΙΣ ὃς ἐξελεύσεται Ατπι. τ. Ατηγ. Εά, ὃς ἐξήλϑεν ϑίαν. 
ἐκ τῶν πλευρῶν σε] ἐκ τῆς ὀσφυος σε 44. ἐχ τὴν πλευράν σου (ῃς) 545. 
τος] ὅτως 845. τὸν οἶκον 2.] α τὸν 56, 93. 247. Οομρὶ. τὸν 
οἶκον τῷ ὀνόματί μ5] μοι οἰκὸν 44... τῷ ὀνόματι] ρταιγηΐιε. εν ς6, 
τὸ (Πο) ὀνομιατι 242. 

ΧΧ. Καὶ ἀνέςησε] Εἰ ρόδα ἈΑπῃ. 1. Αγ. Εά. Οὐηδενιαουὶ! 
νυϊξ. Κύριος 1] κ1ς8. τὸ ῥῆμα αὐτῷ] “γπποασπε μετ Αγ. 1. 
Ατην, Ἐά. Ψυϊρ. αὐτῷ] α τοόὄ. ἐλάλησε" καὶ ἀνέρην ἀντὶ] ἐλά. 
λησε μετὰ ἀντὶ (Πς) 82. καὶ ὠνέςην] καὶ ἀνεςῆσε με 19, 93, 1οϑ, 
κανέρην (ἢς) γ4. καὶ ἔξην ἐγὼ Ατη. τς Ατπι. Εα. Ἔ ἐγὼ Οεογς. 
καὶ ἐκαϑισα] καὶ ἐκαϑισεὲ μὲ 0, 85, 939 1ο8. καὶ ἐχαϑησὰα 242. 
ἐπὶ τὰ 5 ϑρόνου] α Τ5 023. καϑὼς ἐλάλησε Κύριος] λα 44. ἐλαλη- 

σε] καὶ ἐλάλησε Αγ. τ. Ατη]. Εά. τὸν οἶχον] α τον ςό, 93. Οοπιρὶ. 
τῷ ὀνόματι) ζ2Ζ. ΘΙ] τῇ Θεᾷᾳ 93» 108, 1ς8. Οοπιρὶ. 

ΧΧΙ. 

τὸν ϑίαν. Οἤτορ. ᾿ ἔχεν 1] 123. Αἰα. 
ἐςιν ἐχεῖ ] ὃ ἐςι Ασπϊ. τ. Ασηι. Εά. ἐςιν ἐκεῖ] α' ἔχει 71. Αἰά. 
Τι. 246... 8[αν. Οἴτοσ. δαιαϑήκη] ἡ διαϑηκη ςό, 93, τοϑ, 5346. 
Οοιηριὶ. Κυρίου] Θεξ τοϑ. (οιρὶ. ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν αὐτὸν αὐ- 
τὰς] ἐν τῇ ἐξαγωγῇ αὐτῶν 81Δν. αὐτὸν αὐτὲ;] α ἄντον 44, 64; 71, 
τού, 2.47. ΑΙά, αὐτων αὐτὰς 242. Αἰγύπ]:} Αἰγυπῆιων (ἔς ᾿ηίτ4) 
Αὐ. τ. Ασηι. Ἐκ. 

ΧΧΠ. Καὶ αἀνέςη] καὶ ἐρὴ 44, ςς, τό, ὅς, 71 74) 825). 929 (03. 
οἶϊηνγ ἀνεςη, υξ νἹἀεῖαγ.) τού, τοϑ, ττ9, 120, 121, 123) 134) 416, 24ξ, 
246, 247. (ομρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (αἵ. Νῖς. “υσιαςηρίε Κυρίε] α Κυ- 
ριου 247. Κυρίε - Ἰσραὴλ] κα οἰπὶ ἰητεγηηεά, 4.4. ᾿Ισραὴλ] νιων 

ἐρωνὸν} ἐρᾶνων 242. 
ΧΧΙΠ. ᾿Ισραὴλ] τῇ Ἰσρχηλ 93, τοϑ, ἔοι. οὐκ ἔςιν ὡς σὺ 

Θεὸς] πο εἰ “νπὶλις ἰδὲ Πεως Εὐ]σεητ. ὡς σὺ Θεὸς] Θεος ὡς σὺ 44, 
64. 74, τού, [19, 120, 121. Αἰά. (ὑαῖ. Νίο. εογρ. αν. Οἴτος. 
Θεὺς ἐν σὺ (ἢ) 34. ἐν τῷ δρανῷ} καὶ τῳ 246. ἄνω} α ξς.) 74) 
τοῦ. ἐπὶ τῆς γῆς] α τῆς 44. τ. κατα] λ ζξς. φυλάσσω» 
φυλάσσειν τρ, τοϑ, 134. Οοπιρί. φυλάσσω ([ς) 93. ὃς ἐφύλαξας 
Ἄττῃ. τ. Αση, Ἐά. καὶ ἔλεος] καὶ ελεον 82, 93, τοΒ. καὶ τὸ ἔλεος 
ΑἸά. τῷ δάλῳ σ8) -Ἐ Δανιδ τω τσῶτρι μου 10, ςό, 82, τοϑ, 446. 
ΡΓΘΕΠλΪΕ. Δαυι τω πατρὶ μῈ 93. τῷ τσορενομένῳ] τω τεπορευμένω 
19, 82, 93.) τοῦ, (ὐοπΊρ]. τοεπορευμένῳ 123. κα τῶ τ1ς8, 247. ἐν 
ὅλῃ τῇ καρδίᾳ} ἐν ἀλησειῶ καὶ ἐν ολῆ χαρδια το, 82,1 935. 108. ὅλῃ 
τῇ] λ τῇ 44, 04, 74, τού, 134, 144.) 236, 242, 247. Οοπιρὶ. ΑἸά4. ΑΙεχ. 
(δι. ΝΊς. 

ΧΧΙΝ. “Ἃ ἐφύλαξας] φυλάξαι Ἄτγηι. τ. Αγην. Ἐά4. ὡς δὲ ἐφύ- 
λαξας ϑίαν. Οὗτος. τῷ δόλῳ σα} ,. 19, ςό, 82, 937) 1Ιοϑ. Δαυὶδ 
τῷ πατρὶ [με] τω σᾶτρι μ5 Δαυιδ τὰ 246. τῷ τατρι μου] Ἔ τῷ 
πεπορευμεένω ἐνώπιον σα ἐν ἀληϑειρ καὶ εν ολῃ καρδίᾳ αὐῖα, ἃ ἐφυλαξας 
Δαυιδ τῷ πάτρι μὲ 82. ἘΠ δυνίϑι αὐτῷ Ατη). 1. Αγη). Ἑά. καὶ 
γὰρ ἐλάληας} ἃ ἐλχληήσας το, 82, 93, τοβ8, Οοιηρὶ. ὙΠεοιοτεῖ. 
Ω, 27. 15. Κεὲρ. καὶ ἐλαλησας 4.4, ςς» 56, 64, 71, 74,92, τού, 19» 

τόπον] αὶ ᾽γ4. ἐν ἥ 

.- 

Καὶ ἐϑέμην---τῇ κιξωτῷ] καὶ ἐϑέμην ἐν τόπῳ ἐκεῖ τὴν. χίδω 

32. 

23. 



ΒΑΣΙΛΕΊΙΩΝ Γ 
κεΕῷ. Ν1Π. 

: ρ ΄ ὃ Ν Ν 5, 9 9 φ Ὁ ΄ ΄ Ν 2 ’΄ 3 ΄ ε ες εἐ»,ἴ 
τῷ ὥᾶτρι μου" χαὶ γὰρ ἐλάλησας ἐν τῷ σὉμᾶτι σοῦ, χἄϊ ἐν χερσί σου επλήρωσας, ὡς ἡ ἡμέρα 25. 

26. 

27 

28. 

20. 

30. 

31. 

παρε ἤοναίπίδες ϑμβεῦ Ἰεγγαρε ὅγύ. Βα- ΗΘΌγ. 

αὕτη. Καὶ νῦν Κύριε ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ, 
νι 

φύλαξον τῷ δόλῳ σὰ Δαυὶδ τῷ πατρί μου ἃ ἐλάλησας [ω΄ Ζ ΡῚ 3 « ᾿ 

9 
αὐτῷ, λέγων, Οὐκ ἐξαρϑήσεταί σου ἀνὴρ ἐχ προσώπϑ μου χαϑήμενος ἐπὶ ϑρόνου ᾿Ισραὴλ, «τ λὴν ἐᾶν φυλάξωνται τὰ τέχνα σῃ τὰς ὁδὰς αὐτῶν τῷ “ορεύεσϑαι ἐγώπιόν μ8 χαϑὼς ἐπορεύθης ἐγνώ- πίον ἐμξ. 

3 
Φ 2 2 “,͵Ἷ 7 ε 3 ΄ 3 ἰδ ρ᾿ 3 ς 2 Οτι εἰ ἀληθῶς χατοιχήσει ὃ Θεὸς μετὰ ἀνθρώπων! ἐπὶ τῆς γῆς: εἰ ὃ ϑρανὸς 

Καὶ γῦν Κύριε ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ, ππιςωϑήτω δὴ τὸ ἕημά σου τῷ Δαυὶδ τῷ πατρί μξ. 
-ς ς 3 ἈΝ ἰμὲ 

χα! ὁ ϑραγος τοῦ 3 “ » », “ ΄ δ ᾿ " ἃ “ ; Ν ἥρᾶνδ οὐχ ἀῤχεσᾶσί σοι, παλὴν χαὶ ὃ οἶκος ὅτος ὃν ὠχοδόμησα (τῳ ὀνόματί σου :) Καὶ ἐπιδλέψη ὃ)75κςκ Ἂ ΄ ΄ 7 ς ᾿ς 
ΓΩΣ ρῷ ἐπὶ τὴν δέησίν μου Κύριε ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ, ἀχόειν τῆς προσευχῆς ἧς ὃ δαλός σου προσεύχεται ἐγώπιόν σε πρὸς σὲ σήμερον προς ἥμερον. 

Ν Ν 3 Ν ’ [γ ἐν χα! γυχτος, εἰς ΤΟΥ ΤΟΊΟΥ ὃν εἰ 

ρ᾿ ἐκ Ν 3 φ’΄ ϑ ᾽’ 9 Ν Ψ φρο ε 4 Τϑ εἰναι! τὸς ὀφϑαλμός σε ἡνεωγμένες εἰς τὸν οἶχον τᾶτον ἡμέρας 
{4 ρΦ “Ὃ ΄᾿΄. ᾿᾿ ρ»Ὸ,ος πᾶς, Εςαι τὸ ὄνομά μᾶ ἐκεῖ, τῇ εἰσαχόειν τῆς προσευχῆς ἧς σροσ- 

εὔχεται ὁ δδθλός σᾶ εἰς τὸν τόπον τῶτον; ἡμέρας χαὶ γυχτός." Καὶ εἰσακόση τῆς δεήσεως τῷ δόλε Ν "“" βο 3 ςῚ ἃ ΄ 
ρ»" 

ΓΟ ᾿ 
σὰ χα! τὸ λὰξ σὰ Ἰσραὴλ ἃ ἂν προσεύξωνται εἰς τὸν τόπον τῶτον" χαὶ σὺ εἰσαχόση ἐν τῷ τόπῳ 
τῆς χατοικήσεώς σξ ἐν βραγῷ" χαὶ ποιήσεις χαὶ ἵλεως ἔσῃ. 

120, 121.) 123) 1345 226, 246. ΑΙά. (αι. Νῖς. Αστη. τ. στη. Ἑά. 
ϑίαν. Οἰἶγορ. ὅτι ἐλάλησας Οεογς. ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ γὰρ ἐλαλη- 
σας ἐν τῷ ςύματί 55} οσὰ ἐλάλησας εν αὐτῷ, ἐν τῳ φοματι σὰ 247. 
ὅσα ἐλάλησας αὐτῷ" καὶ ἐλάλησας ἐν ςόματί σε ΑἸεχ. ἐν τῷ ςό- 
μῶτι] αὶ τῷ 44. 745 τοῦ, 110, 134) 144, 1ς8, 216, 242. (δῖ. Νὶς. 
ἐν τῷ ὀνόματι ὙΠεοάοτεῖ. ἰος. οἷ. σα 29] μ (ουπὶ σ ἔαρι ἴῃ. 4Ὁ 
εα(1. τ.) 93. με 242. ἐν χερσί σα] εν ταις χερσι σξ τό, 82, 93, 
1οϑ, 2.6. (οπιρὶ. Τβεοάοτει. 1. οἶξ. ἐν χερσί σε ἐπλήρωσας εν 
χέρσι συ ἐπληρωσας 247. ὡς ἡ ἡμέρα] ὥσει ἡμέρα τό. ὡς εν ἡμερα 
ἰού, ὡς ἡὶ ἡμέρα αὕτη] ὡς καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ Ατη,. τ. Ατπι. 
Ἑά. καὶ ἕως τῆς σημερίνης ἡμέρας 5ῖαν. Οἴτορ. ἄς, ἔπε καὶ, Θξογρ. 

ΧΧΝ. ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ] Ισραηλ “46. φύλαξον---τῷ πατρί 
μ8] φύλαξον τὸν δᾷλον σε Δαξὶ ὃ τὸν πτατέρα μδ δῖαν. Οὗἶτορ. τῷ 
δόλῳ σε} α σὰ ΑΙά. τῷ δόλῳ σου Δαυὶδ] Δανιδ' τω ϑαλω σου 93» 
108. ΟοτηρΙ. δΔαυΪὶδ] τω Δαυιδ ςς, 18, 24ς. κ24)η. ἃ ἰλα- 
λησας] ὡς ἐλάλησας ϑἴαν. Οἴτορ. λέγων] α 44. Οὐκ ἐξαρϑή- 
σεταΐ σου ἀνὴρ] ἐκ ἐξαρϑηήσεται σοι ἀνὴρ 44, τό, 64, 747 82, 93) τοῦ, 
1οϑ, 120, 121) 1347243,) 24ς, 247. ΟὐμηρΙ. ΑἸΔ. α σε ξῶ, 92, 144, 
236, 245. Οεοῦρ. οὐκ ἐλλείψει ἀνὴρ 58ΙΔν. ἐκ τροσώπε με} εκ 
τῦροσωπου σου 24... κοϑήμενος] ὃς καϑήσεται Αττη. τ. Απη. Ἐά. 
κρινόμενος Οξοῖρ. ἐπὶ ϑρόνου] ἐπὶ ϑρόνον Οοπιρί. (αι. Νίς. φυ- 
λάξωνται] φυλαξούϊαι το, 242, 24ς. τῶ τέκνα σα} οἱ υἱοι σε 19) 82, 
93ν»108. (μηρί. Αττη. τ. Αγπι. Ἐά. Θδοῦρ. αῶ4ς. τῶς δὲς] τας 
10γ82,93» 108. ὁδὲς αὐτῶν], αὐὔων 247. τῷ πορεύεσϑα!ι) κα τε 64. 
τὰ πορευϑηναι 24ς. ἐπορεύθης] Ἕ συ τό, 82, 93, τοβ, 123, 246, 
247. (οπηρὶ. Ρῥγϑπηε. συ 244. Ρῥγαπιϊ, καὶ σὺ Αγ. 1. Ασιη. Ἑά. 
ἐνώπιον ἐμ] ἐνωπίον μὲ τό, 64, 82, 93» 2445).24ς, 246, 247. Οσῃρρ. 

ΧΧΨῚ. Κύριε], Ευΐεδ. Τεῃ. Ἐνδηρ. ᾿. 2720. ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ] 
α 44. πιςωθήτω δὴ] α δὴ 44. Ατγχ. τ. Αγηι. Ἑά. Οεογρ. δ8[αν. 
πιςωθῃ δὴ ΑἸοκ. τὸ ῥημά σου] -᾿- ὃ ἐλαλησας 247. Επήξδ. Ῥεπη. 
Ἐναπρ. Ρ- 269. Οεοτγρ. δἷαν. Μοίᾳ. -Ἐ ὃ συνέϑου Ατπηγ. τ. 81αν. 
Οἶτορ.. τῷ Δαυΐδ] ,, τω τοῦ. Αἰά. κα 242. τῷ δόλῳ Δαυὶδ 
Ατπ). 1. τῷ Δαυὶδ τῷ πατρί μ8}, 44. ὃ ἐλαλησας Δαυιδ τω 
πᾶτρι μου τς8. ὃ ἐλάλησας τῷ δόλῳ σου Δαυὶδ, τῷ πατρί μ8. Αἴεχ. 
Ατῖη. Ε4. τῷ παιδί σε τῷ Δαξιίδ. Ευεδ. 1. εἶϊ, 

ΧΧΝΙΙ. Ὅτι εἰ] α ες ςό, 82,246. Ὅτι εἰ---ἀρκέσεσί σοι] δὲ 
φενο ἤει, φεόπι καὶ ποα εαρίμπι, μμρεγ ἐσγγαρι ἀκαόϊ᾽αὐόὲξ σπίτι ἀογείπὶόπε 
Ιτεη. 1. ἵν. ο. 45. εἰ ἀληϑῶς] ἐλαλησεν 24ς. κα Ατγηι 1. Αγῃι. Εά. 
κατοικήσει) κατωχήσει 93. κατοικήσει---ἐπὶ τῆς γῆς] ἀαῤίιαι εις 

ὁ Θεὸς} α ὁ ςό, γι, 
247. ΑΙεχ. Ευτεῦ. 1. οἷς. Ρ. 2720. ἐπὶ τῆς γῆς] α τῆς Ευ60. Ι. εἶς, 
ὃς ἐπὶ τῆς γῆς Αττη. 1. Αγπι, Ἑά. εἰ ὁ ἐρανὸς εἷς δρῶνος 71. κ ὃ 
τού. καὶ εἰ ὁ ἄρανος τῇ ἔραν 242. εἰ ὃ ἐρανὸς---τῷ ἐρανΒ} ὁ 
οὐρανὸς τῷ ἐρανὼ (ἢ) 24ς. εἰ γῶρ ὁ ἐρανὸς τῷ ἐρανᾷ ϑῖαν. Οἴτορ. 
καὶ ὁ ἐρανὸς}) α 44. ΑἸά. καὶ οἱ ἐρανοὶ Οοπιρ!. Ατπι. 1. Αγπι. Εά. 
λα ὁ Αἰοχ. τῷ ἔραν} τῶν βρᾶνων τ23. ΟΟΠΊρΡ]. (αῖ. Νίο. Αση). σ᾿. 
Ἀπη. Ἑά. οὐκ ὠρκέσουσι) ,. οὐκ το. ποπ Λμβείεκεῖα ϑγυ. Βατ- 

᾿ 3 ΄ 

Ηεῦτ. οὐκ ἀρκέσεσί σο.] . 1:8.ὈὨ ἀρκέσεσί σοι] ἀρκεσδσι σε 
144. ἀρκεσεσι σε 2424. πλὴν καὶ] οὐ πλὴν δῖαν. Οἶτορ. πλὴν 

καὶ ὁ οἶκος} πὼς ὃ οἰκὸς 19, 82, 93» 1οΒ, 247. ΟΟμηρὶ. κα καὶ 44. 
ϑἷαν. Μοί. πως πλὴν ὃ οἰκὸς ςό, 446. πλὴν καὶ ὁ οἶκος ὅτος] 
πλὴν ὁ οἶκος Ατπι. τ. Αγῃῃ. ΕΑ. ὠκοδόμησα.) ὡκοδομισα (ῇς νετ. 
44.) τοό. τῷ ὀνόματί σου] α Αἰεχ. Ατγπ. 1. Αγπι. Εά. : 

ΧΧΝΊΠ. Καὶ ἐπιδλέψη] πλὴν καὶ ἐπιδλεψη 19, τοϑ. ργβεπιί. 
γοε. 11. 

“ ἍἋ ς» “ οἱ ΄΄ σα ἂν ἀμάρτη ἔχαᾶςος τῷ πλησίον 

Ὡλὴν τῆς δεησεως καὶ τῆς εὐχῆς τό. πλὴν καὶ ἐπιδλεψης 82, 92. 
ὈΓΖΕΠΊΠ τ. πλὴν τῆς δεήσεως καὶ προσευχῆς 246. πλὴν χᾶι εἰ εἐπι- 
δλεψεῖς 247. καὶ νῦν ἐπιδλέψη ΑΥπ). 1. Ατηγ. ἘΔ, ἐπιδλέψη] ἐπι- 
δλεψης 134. επιδλεψεις 444. ἐπιδλεψον 24ς.. ἐπιδλειψάτω ϑῖαν. 
Οὗἶτορ. ἐπὶ τὴν δέησίν μου] ἐπι τὴν προσευχὴν τὸ δελα σᾷ και τὴν 
δέησιν μου 247. ἢς, οπιῆο τε εἰ Ρτπιο τὴν, ΑἸεχ, καὶ ἐπὶ τὴν τροσ- 
εὐχήν μου ἐπὶ τὴν δέησίν με ΟΟπιρὶ. ἐπὶ τὴν δέησιν τῷ δέλε σου, καὶ 
ζητήματά μου Ατηι. τ᾿. Αστη. Εά. ἐπὶ τὴν εὐχήν μου ϑίαν. Κύριε 
ὁ Θεὸς] α Κύριε ΑΙεχ. Ἰσραὴλ] ὁ Ἰσραὴλ (Π6) 134. ἀκέειν} 

[) 

“᾿ ῇ 
Ἢ τῆς τέρψεως 11], 44, ς2, 64, 74, 92, τού, 1109, 120, 121, 123) 134, ἄν, ἐΐω σὐεέλαΣ 
144, “36, 542. ΑἸά. (δι. Νῖς. 
Οοπιρὶ. Αἰεχ. -Ἐ τῆς σρεψεως ςς. ἀκπὴν 24ς. ἄκδειν--- σήμερον] 
ἄκέειν ὕμνε δεήσεως τῷ δώλε σε ὃς ἴρησιν ἐνώπιόν σε πυρὰ σοὶ Αττῃ. τ. 
Απῃ. Εά, τῆς τοροσευχῇς] ργοεηνῖτξ, καὶ το, 44, ζ2, ἐς» ύᾳ, γ4. 
82, 92, τού, τοϑ, 119, 120, 121, 123γ 134.» 144) 216, 242, 247. 
ΟΟΠΊΡ]. ΑΙά. ΑΙεχκ. (γαῖ. Νίς. -Ἑ καὶ τῆς δεησεως τ ςξ8. δεήσεις καὶ 
πιροσευχοὺς δῖαν. Οἰἶτορ. τοροσευχὰς 8ϊαν. Μοῇ. προσευχῆς] 
τρέψεως (Π0) 11, 244. τερψεως γι, 243) 24ς. δεησεως καὶ τῆς δεη- 
σεως και τῆς προσευχῆς 93. ἧς ὁ δελός σε} ἃς ὁ δέλός σὰ 51λν. 
διλός σα προσεύχεται] προσευχετο ὃ δαλος σου 247. πρὸς σὲ σήμε- 
ρον} σημερον προς σε 64. ΑἸά. , πρὸς σὲ Οεοτς. 8ϊαν. Οἴτορ. 

ΧΧΙΧ, ΤΕ εἶναι τὰς ὀφϑαλμές σεἾ καὶ ἵνα ὥσιν οἱ ὀφϑαλμοί σε 
ϑίαν. Οἴἶτορ. ἔς, ἔπε καὶ, Οδογρ. ϑίαν. Μοίᾳ. τὲς ὀφϑαλμές 
σου] τες οφϑαλμες μα τό. ς τες 93. τοϑ. (οιηρῖ, ΑἸοχ. ἠνεῳγ- 
μένους] ἀνεωγμενες 44, τοϑ, 236. (ὐοηηρὶ. Αἰεχ. (δι. Νὶς. ἠνεωγμέ- 
νοι ϑογρ. ϑ8[αν. ἡνεωγμ.. εἰς τὸν οἶκ, τῶτον] εἰς τον οἰκον τδτον 
ἀνεωγμενδς 247. εἰς τὸν οἶκον τῆτον] αὶ ΑΤτη. τ. Ατηχ. ΕΑ. ἡμέ- 
ρας καὶ νυκτὸς] νυκτὸς καὶ ἡμέρας ΑΙΘχ. εἰς τὸν τόπον 19] -[- του- 
τὸν 19, 829 93, 1ο8. (οηηρὶ. εἰς τὸν τόπον τ ---ὄγομαά μου ἐκεῖ] 
α Οἰπὶ ἰπιεγπγεά. 247. ὃν εἴπας] περὶ οὗ εἶπας ται. τ. Ατηι. Ἐά, 
δίαν. ὃν αὐτὸς εἶπας Θεογρ. Ἔραι τὸ ὄνομά με ἐκεῖ ] ὥςε εἶναι 
τῷ ὀνόματί μου ἐκεῖ 8ϊαν. Οἴτορ. ὄνομα, μου} ονομα σου 442. 
ἐκεῖ" ] α Οοπρὶ. ! τῷ εἰσακώειν)] καὶ εἰσακβεση 24). τῆς τροσ- 
εὐχῆς] τής. δεήσεως 10, 247. ἧς προσεύχεται ὁ δλός σ5} τὰ δαελα 
σε 19, 44. ἧς ὃ δαλος σὰ προσενχεται τό, 246. Αἰεκ. εἰς τὸν τό- 
πὸν τῶτον) α 247. εἰς τὸν τόπον τῶτον---εἰς τὸν τόπον τῶτον ἰῃ 
ςοπι. ἴε4.} καὶ τοῦ λὰξ σου Ἰσραηλ οσα αν προσευξονΐαι εἰς τὸν τοπον 
ΤΤΟν 19. α ΟὨΠΊ ἱπίεττιθά. 44. ἡμέρας καὶ νυκτός] , ΟὐΟηηρΙ. 
γυϊρ. ἐν ἡμέρᾳ καὶ ἐν νυκτί (Αγη;. τ. 1 αἰξετίοο.) Ατπν. Εα. 
ΧΧΧ. εἰσακόσῃ 1} εἰσακεσει (ἢς 4116]) 93, 242. εἰσακνειν 247. 

εἰσάκεσον (ἢς Ἰπτα) ϑίδν. Οἷτορ. τῆς δεήσεως] τῆς φωνὴς 123. 
ΑΙεχ. Ατη). τ. Ασηγ. ΕἘὰ. -Ἐ καὶ τῆς προσευχῆς 247. τὴν προσεύχην 
μὲ ϑίαν. Οἴἶγορ. ἔς, ἤης με, 8Ιλν. Μοίᾳβ.Ύ. τῷ δέλε σα} των ϑαλων 
σε 247. καὶ τῷ λαξ σΒ] κα καὶ 247. κα Αἴεχ. ᾿Ισραὴλ] τό, 
246.-Ἡ ἃ ἂν] οσὰ αν τό, 82, 93, τοϑ, 246, 247. Οοτηρί. ὅτε 8ϊαν. 
Οἴἶγον. περὶ ὧν 81]αν. Μοίῃ. τροσεύξωντα!.] τροσευχεται ςς, 
τυροσευχονται ζό, τού, 242, 244. 246. προσευχωΐἶαι 64, 74, ττο, 
120, 121) 123) 1347) 2417) 247. ΑΙά. ΑΙοχ. δι. ΝΙὸ. προσευξηται 
158. εἰς τὸν τόπον τῶτον] ἐν τῷ τόπῳ τέτῳ 244. καὶ σὺ εἰσα- 
χάσῃ] α συ 44, 1.8. ἐν τῷ τόπῳ] εἰς τὸν τοπον 74.) 236, 24ζ. ἐμ 
ἐρανῷ} ἐν τῷ ϑρᾶνῳ 64, 71, 93, τοβ, 123) 247. Οομρ]. ΑΙ. ΑΙοκ. 
καὶ ποιήσεις] καὶ εἰσακέσῃ δῖαν. Οἷἶτον. ἵλεως ἔσῃ] ΤΙ. 236. Οἱΐ, 
Νῖο. εσές ιλεως 242. -Ἐ αὐτοῖς 247. ἐλεήσεις δῖαν. : 

ΧΧΧΙ. Ὅσα ἄν] ος ἂν τι9,24ς. Ὅσα ἂν ὡμάρτῃ ἵκαςος] 
)α 

ἜἬ τῆς δεησεως 195. 82, τοϑ, 247.χ.« 7 
τῇ 

ἀρ ὦ δρε δΜ "2 

λίπα γϑ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

ΚΕΦ. γῃη] 
“ “,ἀιι.,», ΣΝ .κῃ, “.“ «κ᾿ Ζ7 Ἢ ᾿ ἢ 

αὖτϑ, καὶ ἐὰν λάξη ἐπ᾿ αὐτὸν ἀρὰν τῇ ἀράσασϑαι αὐτὸν, καὶ ἐλϑη χαὶ ἐξαγορεύση κατὰ πρόσ-. 
δῷ » 2 .Ψ.ᾳΨῃ ΄ ν. ν 2 ΄ 2 Ὶ Ν . ΄ , ζ ὠπὸν τῇ ϑυσιαφηρία σδ ἐν τῷ οἴχῳ τάτῳ, Καὶ σὺ εἰσαχέσῃ ἐκ τῇ ἐρανᾷ χαὶ πποιήσειφ' χαὶ χρι- 3.. 

΄ 

ρο Ν Ζ 2 ἈΝ ϑ ρ»" Ἷ δῶ ᾿ς δὸ ϑ ,Ὁ Ὶ Χὴν ᾽ “ ΝΕ ᾿ 

γεὶς τὸν λαὸν σου Ισραηλ, ἀνομησῆναι ἄνομον, δῶναι τὴν ὁδὸν αὐτῷ εἰς χεφαλὴν αὐτδ, χαὶ τοῦ 

δικαιῶσαι δίκαιον, δθναι αὐτῷ κατὰ τὴν διχαιοσύνην αὐτᾶ,. Ἔν τῷ ὡταῖσαι τὸν λαόν σου Ἶσ. 33. 
ραὴλ ἐνώπιον ἐχϑρῶν, ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι, χαὶ ἐπιςρέψεσι καὶ ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί 
σου, καὶ «προσεύξονται χαὶ δεηθήσονται ἐν τῷ οἴχῳ τότῳ, Καὶ σὺ εἰσαχόση ἐκ τῷ βρανᾷ, χαὶ 34. 
ἵλεως ἔση ταῖς ἁμαρτίαις τῇ λαδ σου ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐπιςρέψεις αὐτὲς εἰς τὴν γῆν ἣν ἔδωχας τΤοῖρ 
πατράσιν αὐτῶν. Ἔν τῷ συσχεϑῆναι τὸν ἐραγὸν χαὶ μὴ γενέσϑαι ὑετὸν, ὅτι ἀμαρτήσονταί. σοί, 3. 
χαὶ προσεύξονται εἰς τὸν τόπον τῶᾶτον,-χαὶ ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί σε, καὶ ἀπὸ τῶν ἁμαρ- 
τιῶν αὐτῶν ἀποςρέψεσιν ὅταν ταπεινώσῃς αὐτὰς, Καὶ εἰσαχόση ἐκ τᾶ ὅρανδ, χαὶ ἵλεως ἔση ταῖς 36. 
ἁμαρτίαις τῇ δόλε σου χαὶ τῇ λαβ σου σραήλ' ὅτι δηλώσεις αὐτοῖς τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθὴν πο. 
ρεύεσϑαι ἐν αὐτῇ, καὶ δώσεις ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν ἣν ἔϑωχας τῷ λαῷ σᾷ ἐν χληρονομίᾳ. Λιμὸς 3} 
ἐὰν γένηται, ϑάνατος ἐὰν γένηται, ὅτι ἔςαι ἐμπυρισμὸς, βρᾶχος, ἐρυσίξη ἐὰν γένηται, χαὶ ἐὰν 
ϑλίψη αὐτὸν ὁ ἐχϑρὸς αὐτῇ ἐν μιᾷ τῶν πόλεων αὐτῇ, πᾶν συνάντημα, τπσᾶν «πόνον, Πᾶσαν 48. 
προσευχὴν, ππᾶσαν δέησιν ἐὰν γένηται πσαντὶ ἀνθρώπῳ, ὡς ἂν γνῶσιν ἕκαςος ἁφὴν χαρδίας αὐ- 

, ὅσα τις ἀμώρτῃ Αἴπι. 1. πῃ. Ἑά. ἕκαςος ἀνϑρωπος 19. 82, 93, 24ς. ταῖς αμαρτίαις] α 24ς. τῷἢὁὟδάλε σου] , τῷ ΑΙ4. τῶν 
3 »ὦ ἢ “Ὸ Γ 

ἰως ἤ 1οϑ. (οπηρί. ἕκαςος τῳ πλησίον αὐτῷ} ὁ τλησίον πρὸς τὸν τλη- ϑάλων σου ΑτΥπι. 1. Ατπι. Εά, τῷ δάλου σου καὶ] α 445» 52, 74,92, 
σίὸν αὐτὰ δῖαν. Οὗτος. καὶ ἐὰν λαξη---ἰράσασϑαι αὐτὸν] καὶ ιοῦ, 120, 121, 134, 144, 436, 242, 243. 24ς. καὶ τῷ λαΐ σου] 
ἰὰν λάξῃ ἀπ᾽ αὐτῶν ἀρῶν ὠρασάμενος ϑῖαν. Οἶτορ. αν λάξη}] κ σου 24). ϑηλώσεις] ἁπλωσεις 55. πὴν ὁδὸν τὴν ἀγαϑὴν] τὰς Φ ΄ 3 ἤ 2. .ς« . ᾿ ΓΝ ᾿ 4 Ὰ ᾿ ΗΠ ΜΝ ᾿ εἐαν λαξης 71. λάβδη--αράσασϑαι αὐτὸν] αεείρίαι ἱπ ξμρι νπαϊράϊ-.͵Ο. ὁδὲς τὰς ἀγαδὰς αεοτρ. τὴν ἀγαϑὴν]} τῆς αληϑειας τ 8. ἐν 
ἡΐοπέπι αὐ πιαϊεαἰϊςεπάμπι σμπὶ ὅγτ. Βατ- Ἡεῦσ, ἀράσασϑαι) αρασϑαι αὐτῇ] ἐν αὐταῖς Θεογρ. δώσεις} δόσεις 24ς. - αὐτοῖς 8ῖαν. 
Π|, 71, 82, το, 244) 247. καΐαρασασϑαι τς8. ἀρασαι 24ς. καὶ Οἴἶτορ. ὑετὸν] υέϊων 242. ργαεπιῖτί. τον 2ζ4ς. ἐπὶ τὴν γῆν] ἐπι 
ἔλϑη] καὶ ἐξελϑη ςό, 246. -Ἑ ἐπ᾿ αὐτὸν 134. αὶ Απη. 1. Ατἴπ). ἙἘά. την γὴν σον ζ2, 82, 92, 93, 1οΆ, 123, 236, 245, 246, 247. Οομνιὶ. καὶ ἐξα γορεύσῃ!] καὶ ἐξομολογήσῃ Ατπι. τ. Αππη. ἘΔ. 8ϊαν. ἔς, οπῆο ΑἸεχ. (αἱ. Νίς. σι). τ. Ασπι. Εά. υρεν Ἰδγαπ ἐμαπ Μὰ. ἣν 
καὶ, Οεοῦρ. ἐξαγορεύφῃ] ἐξαγορευσει 937)242. ἐν τῷ οἴκῳ τότῳῇ] ἔδωκας] αὶ 44. 74) 92, τοῦ, 120,1 34) 144,243) 244. τῷ λαῷ σῃ] 
ἐν κοσμῳ τἕτῳ καὶ τῷ οἰχῳ 44. Ο τῷ δδλῳ σε 11. ἑἕκᾶγῳ τῷ λάῳ 44) 74) 124. Ισραηλ γ1. ῥγα- 

ΧΧΧΠ. Καὶ σὺ] α συ τοϑ. Οοηηρ. εἰσακάσῃ] -[- Κυριε 71. τηϊ. ἐκάρω τοῦ, 120, 144, 243, 244. ἐν κληρονομίᾳ} εἰς κληρονο- 
εἰσαχεσης 93. καὶ ποιήσει.) , 24ς-. καὶ χρινεῖς} καὶ ποίησον μιαν 123. Οεοῖρ. ϑῖδν. ἐκ ἐκλησία (0) 242. ᾿ 
κρίμα ϑίαν. Οἷἶτοσ. Ἰσραὴλ] ρταπηῖτι. τον 546. ἀνομηϑῆναι] ΧΧΧΝΠ. Λιμὸς] λεῖμος 93. λοιμος 134. υἱ νἰδεῖωγ. Ῥγατηῖ, 
τοῦ ἀνομῆσαι 10, τοῦ, 110, 243. (ΟπΊρί. ἀνομησαι 445 ςς, 71, )4, καὶ Ατη. 1. Αγην. Εά. Λιμὸς ἐὰν γένηται] άπιες 4 οὐογια “αεγῖι 
τού, 120, 121) 134) 1447) 158, 244) 24ς. τὰ αἀνομισϑῆναι τό. ρτᾷ- ἐπ Ἰεγυα Ψυϊρ. ἐῶν γένηται 11] Ἐ εν τὴ Ὑὴ 247. ΑΙεχ. Ασπ). «. 
ΠΛ. τα 82, 93) 246. εν τῳ ανομησαι 247. ργαπηῖι. φάνερώσας Ατηη. Ἐά, ϑανατος] ἢ ϑαναῖος 44. Αστη. τ. ἄπ. Εά. καὶ ϑανα- δίαν. Οἷἶγορ. δεναι τὴν ὁδὸν αὐτῷ}]ΒὉ δῶᾶναι κατὰ τας δὲς αὐτῷ τὸς 82, 93, 246. (πιρὶ. δἷαν. Οἴἶτορ. ϑαναῖος---ἐῶν γένηται 39] Απῃ. 1. Αγπὶ. Βα. καὶ τῷ δικαιῶσαι δες. δὰ ἔπ. ςοτη.} α 242. ἀκπὶ ρει επιῖα, ἀμί σουγμρίμς αεν, ἀμί φΎηρο, ἀεὶ ἰσεια, νεῖ γμόίρο Ψυϊρ. τὸ δικαιῶσα!} καὶ τε 93. ῥύσασϑα; ϑίῖαν. Οἰἶΐτορ. δάναι αὐτῷ ἐᾶν γίνηται 257 44. γίνηται ἄτπι. ἘΔ. ὅτι ἔραι] οτε ἐραι 123. Ργαπηιτ. καὶ το. Θεοῖς. Οοπαρί. ἢ εἰ Απῃ. σ. Ασπῃ. Ἐά. καὶ ἐῶν γένηται ὅτι 8ῖδν. Οἴἶτορ. . ΧΧΧΠΙ. Ἐν τῷ αἹαῖσαι] ρτγαπιῖτι. καὶ ςό6, 82, 93, 246. Ατπι. 1. ὕτε γένηται δῖαν. Μοίᾳ. ἐμπυρισμὸς] ἐνπυρισμος 939. ἱκτερος πη. ἘΔ. ἐν τω ΐεσϑαι 242. ἐν τῷ Ἱέιν (ῃς)} 24ς. ἐὰν τταῖσῃ 247. Αἰεχ. ἐμπυρισμοὶ Αττη. τ. Αγαν. Εά. ἐμπυρισμὸς ἃς. Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ. τὸν λαόν σου] τὸν δελον σου 24ς. ὃ λαός σοῦ πιγεαῖο εἰ ἱποεηεβζασ ὅτ, Βαυ-ερτ. βρξᾶχος, ἐρυσίξη7 ἢ ὁ βρᾶχος, ἢ 
Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ. ᾿Ισραὴλ] -ξ- ἐνωπιον σε 190. α 44. ἐνώπιον ἐρυσίξη, ἢ ὠκρὶς Απῃ. 1. Απῃ. Ἐά. βρέχοι, ἐρυσίξη 8ϊ1ν. Μοί. ἐχϑρῶν] καὶ πέσειν ἐνώπιον ἔχϑρων αὐΐων το. ἐνώπιόν σε" καὶ πέσει ἐρυσίξη} ῥργαεπηϊτῖ. καὶ 946. ϑίαν. Οἤτορ. ἐῶν γένηται 397.α ϑ8ίαν. 
(Πο) ἐνώπιον ἐχϑρῶν ς6. ενωπιον σου καὶ πεσεῖν ἐνωπιον ἔχϑρων αὐων Οἶτορ. καὶ ἐὰν ϑλίψη] καὶ ϑλιψηται 247. καὶ ἐχϑλίψει ΑΙεχ. 
82,93. 108, 1:8. ἤς, οἰ πέσει ῥγὸ πεσεῖν, 246. ἐχιϑρὼν) - αὐ κ ἐὰν Απῃ. 1. Αση. Ἑά. ϑλίψη] ϑλιψει 158, 242. ϑλίψωσιν τῶν 1235) 247. (πιρὶ. -Ἐ αὐτῷ 81αν. Οἴτορ. ὅτι ἁἀμαρτήσονταίς Οεοτρ. 8ῖδν. αὐτὸν ὁ ἐχϑρὸς αὐτξ] αὐτὲς οἱ ἐχϑροὶ αὐτῶν Θεοι. σοι} α σοι 44. ὅτε ἁμαρτήσονταΐ σοι Αττη. 1. Ατηι. ΕΔ. καὶ ἐπ. ϑίαν. ὁ ἐχϑρὸς αὐτε] α ὁ 11, 44, ςς, 71) τοῦ, 1 34.) 144, 236, 242, φρέψεσι) -Ἐ προς σε 447. ΑἸεχ. Ατπι. τ. Ασην Εάα. τῷ ὀνόματί σ8)] 5244)247. ΑΙεχ. (αἵ. Νίς. ὁ ἐχϑρὸς αὐτῶν Οομρὶ. ἐν μιᾷ τῶν] σοι 247. τῷ ὀνόματί σου---δεηϑήσονται] αὶ ουπὶ ἰπίεγπιοά. 236, 242. ἐν μιᾷ ἐκ τῶν Αγ. 1. Ατηϊ. Εά. ὐεογρ. ἐν μιᾷ ἀπὸ τῶν ϑίαν. καὶ δεηϑήσονται] -" πρὸς σὲ 247. ΑΙεχ. πρὸς σὲ δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ πτόλεων αὐτῷ] πόλεων αὐτῶν ΟΟπρΙ. Οεογρ. ϑ8[αν. τσᾶν συνάντη- κράξονται προσευχὴν πρὸς σὲ αν. Μοίᾳ. ἤς, οπο προσευχὴν, μα] Ἕ πονήρον 110. τᾶν τὸόνον] καὶ τονον 44. τσαύΐα τσονον ,ῖ, Απῃ. τ. Ατπῃ. Εά. ἐν τῷ οἴκῳ τότῳ] "44. οἴκῳ] τοπω τού. 82, 92, 93») 1ού, 1ο8, 119, 123, 144) 236, 242, (244. εχ οοπ’. 80 δ]. ΧΧΧΙΝ. σὺ εἰσακέσῃ}] κα συ 44. ἐκ τὸ ἐρανΒ] εξ ερανᾷ τς8. τη.) 24ς, 247. Οὐμρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. σι. ΝΊς. καὶ πανῆα πόνον Ατπι. 1. ταῖς ἁμαρτίαις] περὶ τῶν ἀμαρτιῶν (ῆς ἴῃ) ϑϊδν. τὸ λαξ σοῦ] Απῃ. Εἡ. 
λτϑξ ς τ. τῷ δδὲλῃ σε 24,ς. κ σου 247. Ρτατλῖ. τῶν δόλων σε 8[αν. ΧΧΧΥΠΙ. Πᾶσαν τροσευχὴν] τασα προσευχὴ 19, 82. 93, 1οϑ8. Οἴἶτορ. ἐπιςρέψεις) ἁπορρεψεις τ0, τοϑ, 123. (ομορὶ. ΑἸεχ. ἐπ'- Οοηρὶ. τᾶν τοροσευχὴν (Π0) 134, 242. Πᾶσαν προσευχὴν--γέ- 
φρεψης 244. απορρεψης 24. γητα!} καὶ πᾶσαν πληγὴν πᾶσαν προσευχὴν καὶ πᾶσαν ὑποφορᾶν ΧΧΧΝ, Ἐν τῷ συσχεϑῆναι]) ργαεπηῖτε, καὶ 82, 93. συσχεϑη- ((ιγετεπείαηι) ἐὼν γίνηται ϑιαν. Οὗτος. τυᾶσαν δέησιν] τασα δεη- να!) συναχϑηναι 247. καὶ μὴ γενίσϑαι] ὡς μὴ γενέσϑαι δ5αν. σις το, 82, 93, τοϑ. Οὐοιηρ]. καὶ δεησιν 44. ρτατηΐί. καὶ τοῦ. Οἰἶτορ. γενέσϑα!] γινεσϑαι τοϑ. γεναισϑαι 242. προσεύξο. πᾶσαν δίησιν ἐὰν γίνηται] πᾶσαν ζήτησιν ἣ γένηται Απη. τ. ΑΠη. ται) ἐπιξρεψεσι 44. -Ἐ σοι 82,93. εἰς τὸν τόπον τῶτον] , 4- ἘΔ. παντὶ ἀνθρώπῳ] -ἰ- παῖος λα σε Ισραηλ 123. ΑἸεχ. -“Ἐ εα- 
ἀπὸ τῶν---ἀὠπ οςρέψεσιν} αὶ οὐπη ἱπιεγπηθά, 4.4. ἀπὸ τῶν ὡμαωρτιῶν} ἄεπι, Ομ} Ὁ σου, 247. κα ταντι 134. -Ἐ καὶ πᾶντι λαῷ σου Ἰσραὴλ 
απὸ τῶν ἀνομίων 195 82) 93, 1το8. (οπιρ. πος, ρέψεσιν) ἐπισρεζε- Ατγῃ. συ. Ατῃ. Εά. -Ἐ ὐπὸ λαΐ σου Ἰσραὴλ δίδν. ὡς ἄν] ἐως ἂν 
σιν 555 64, 74, 92, τού, 110, 120, 121, 123, 134)236, 243, 246,24). 8δα, 93,» 246. ὡς νῦν Αγ. τ. ΑΥπι. Εά, ὅσον βίαν. Οἴἶτγορ. ὅτε 
ΑΙά. Αἰεχ. (αῖ. Νῖς. ταπεινώσῃς] ταπεινώσεις τού, 134. ΑἸά. δῖαν. Μοίᾳ. ὡς ἄν--καρδίας αὐτὰ]  φιωῖς εορπουεγὶ! ρίαγαμε εογαϊεε 
ἃ πεινώσεις (Πο) 444. ῤ ᾿ Μὲ Ψυὶβ. γνῶσιν} γνωση 93, 1:8. αφὴν καρϑίας αὐτῷ] ἀφην ΧΧΧΥῚ. Καὶ εἰσακέσῃ] α κἂν 44. ΑΙτῃ. τ᾿. Ασηι. ΕἘά, καὶ ἀχεση χαρδιαν ἀντὰ 244. ραίραιίοποσι (ταδξιια) εογ ας εἦμς ϑγι. Βατ- Ηεῦτ. ,..-ὄ “Ὡς 144. εἰσακόσῃ ἐκ τῇ ἐραν8}] 93. καὶ ἵλεως ἔσῃ] καὶ ἱλεὸς σὴ τὸν τόνον ἀπὸ τὴς καρδίας αὐτῷ ϑίαν. Οἴἶτορ. ἔς, ἔπε ἀπὸ, 8[Δν. ἃ 



κεῷ. ΥΠ]Ι. 
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

ρὸ Ν ΄ Ὁ ρῷ 35 ».. . ᾿ [ω Ἶ 
ἴω ΓΟ] 

39. τᾶ, καὶ διαπετάση τὰς χείρας αὐτὰ εἰς τὸν οἶχον τᾶτον, Καὶ σὺ εἰσαχόση ἐχ τῷ ὅρανξ ἐξ ἕτοί- 4 

40. 

Ἁ αῷ 

 ἀντ--λλότριος] χατὰ τᾶν ὃ 

7 
[γ βου χατοικητηρίξ σδ, καὶ ἵλεως ἔσῃ, 

Ν Ν 3 ΄ Σ ρῸ 9 ρ, τον, Καὶ συ εἰσαχϑσῇ εχ τοῦ ἕρανδ 
Ὡ Ἃ 3 7’ ΄ ες » ᾽ὔ ᾿ οσᾶ ἂν επιχαλεσηταί σεο αλλοτριος, 

ἃ. 

Ρ χαὶ “ποιήσεις χαὶ δώσεις ἀνδοὶ κατὰ τὰς ὁδὲὰς αὐτῇ, χαϑὼς ΕΝ φῶ ἣν δ 2 “Ψ Ν ΄ Ψ Ν , ΄ εω 3 ΄ 
ἂν γνῷς τήν χαρθίαν αὐτξ, ὅτι σὺ μονώτατος οἶδας τὴν χαρδίαν πτάντων υἱῶν ἄγϑρώπων, »" ΄ ΄ Ν Ν φρο 3 “ “ φοδώνταί σε πάσας τὰς ἡμέρας ὅσας αὐτοὶ ζῶσιν ἐπὶ τῆς γῆς, βὸ 9 

ρο ρὸ Καὶ τῷ ἀλλοτρίῳ ὃς οὐχ ἔςιν ἀπὸ λαξ σῷ ὅτος, 

Ὅπως 
Φ » ἷ ρ ΄ ξ ».» ἧς ἔδωχας τοῖς πατράσιν ἡμῶν. 

ἊΨ 
ρὸ Καὶ ἥξεσι χαϊφπσροσεύξονται εἰς τὸν τόπον τῷ- 

2 ε ζ΄ 
ς Ν ἐξ ἑτοίμου χατοιχητηρίου σου, χαὶ “ποιήσεις χατὰ πσάντα 

ὩΦ; “ 4 ς ,, ἈᾺν» ᾽’ ΄ μο ΄ πὼς γνωσι πάντες οἱ λαοὶ τὸ ὄνομά σου, χαὶ φοξώνταί ν ε ΄ ΝΣ Ν Ν “ Ψ .»Ψ 
“᾿ 

σε, χαϑῶὼς ὁ λαός σου Ἰσραὴλ, καὶ γνῶσιν ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπιχέχληται ἐπὶ τὸν οἶχον τοῦτον ὃν 9 ’ 6, 

ὠχοδόμησα. Ὅτι ἐξελεύσεται ὁ λαός σδ εἰς ππόλεμον ἐπὶ τὲς ἐχϑρὲς αὐτῷ ἐν ὁδῷ ἢ ἐπιςρέψεις 9 Ν Ν ΄ 3 2 »’ : ρ» 9 Ζ 9 ρ φρο 2 

αὐτάς, καὶ παροσεύξονται ἐν ὀγόματι Κυρίου ὁδὸν τῆς ππόλεως ἧς ἐξελέξω ἐν αὐτῇ, χαὶ τῷ οἴχου " 9 7 ῬἊ ᾽’ὔ’ οὗ ῳχοδόμησα τῷ ὀνόματί σε, 
εῳχῆς αὐτῶν, χαὶ “ποιήσεις τὸ διχαίωμα αὐτοῖς. 
ὃς ἐχ ἁμαρτήσεται, ιχαὶ ἐπάξεις αὐτὲς χαὶ παραδώσεις 

Μοίᾳ. καρδίας αὐτῷ], αὐἴκ τοβ. Οοηρρὶ. 
τάσει 44, 134, 2242. διαπετάσωσι Οεοτρ. 
λα αὐτὰ Οοπιρὶ. τὰς χεῖρας αὐτῶν Οεοτρ. 
τῷ ἱερῷ τότῳ Οεοτρ. ϑῖδν. ἱπ ἡσγιο βας νυὶρ. 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ σὺ--- καϊοικητηρία σον] α οὐπὶ ἰπιεγπηθά. 44. ἐκ τοῦ ἐρανξ] εξ ερανε τ ς8. καὶ ποιήσεις] 44. καὶ δώσεις και δικαιώσεις 10. 82, 93, τοβ. ἀνδρὶ}, το, 82,93, τοβ, 246. κατὰ τὰς ὁδὲς} κα]χ πασας τὰς οδας 19, 82, 93, 123) 246. (οπιρὶ. ΑἸοχ. γνῶς] γνωσὴ τς8. γνωσιν 242. ὅτι σὺ] , συ 246. σὺ μονώ- 
ταῖος--- καρδίαν] σὺ ἐπίςασαι καρδίας μονώταῖος Οεγίοι. 1, 44. 
μονώτατος] μονοταῖος 242. τὴν καρδίαν 29] τας καρδιας τοῦ. οϑο (οὐϊοε5 δεγρὶ!. πάντων υἱῶν ἀνθρώπων] α υἱων 195) 445 1:8. ΑἸη. 1. 
αὐτῇ 242. τααυΐων νιων Ἰσραὴλ 524ς. 

ΧΙ, Ὅπως φοξῶνται] ὁπως ἂν φοξωΐϊαι 82, 93. 1ο8, 446. (πρὶ. 
ὁπως φοδωντε 242. οπῶως φοξεναι, (ῆς ἱη18) 24ς. τᾶσας τὰς 
ἡμέρας] “ ἑαυτῶν Αττῃ. τ. Ατπ). Ε΄. ὅσας αὐτοὶ] ἃς αὐτοὶ 44, 
5.4) ὅ4, γ4., 82, 92, 93, τού, τοϑ, 120, 123, 134) 236, (244. εχ οοττ. 
8 αἱ. π,.) 246, 247. Οοπηρὶ. ΑΔ. (ΑἸεχ. οὐπὶ ἃς ἴῃ οδαταέῖ. πγΐποσα.) 
(κι. Νῖς. ὅσας αὐτοὶ ζῶσιν] ὅσας καὶ ζῶσιν Αγη). 1. Αγπι. Εά, 
ἐν αἷς αὐτοὶ ζῶσιν ϑ8ῖαν. Οἴτορ. ἤς, με αὐτοὶ, 85]αν. Μοίᾳ. φαΐδες 
υἱυμπ ΜΕ. ἐπὶ τῆς γῆς] επι τιροσωπὲ τῆς γῆς 247. ΑΓΠ). 1. 
Αττη. Ἐ4. ἐπὶ προσώπου ττάσης τῆς γῆς ΑἸεχ. “ρον  αείέπι ἱδργς 

Δ υὶς. τοῖς τατρᾶσιν ἡμὼν] τοῖς πατράσιν αὐτῶν (ἰεᾶῖο ἴοτϊε ἤη- 
Βυϊατῖ5.) Οδογρ. 
ΧΙ. Καὶ τῷ ἀλλοτρίῳ] καὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ϑῖαν. Οὔτος. Καὶ 

τῷ ἀλλοτρίῳ ὅς. δα ἤη. σοῃ).} Πημβεν οἰ αἰϊεπίρεπα φεὶ ποη οὶ ἀφ ρορεἶο 
ἡμῸ 1Π΄σεἷ, ἐμῆι ὑεπεγὶ οἷδε Ἰσστα ἰοηρίπφμα βγΌρβΙεΓ πομόη ἐμρῃ (αμαϊοίων 

΄ 

διαπετάσῃ] διαπε- 
᾿ .] “οὧ 

τὰς χεῖρας αὐτῷ 

εἰς τὸν οἶκον τϑτον] ἐν 

ἐἨ 1 "ΟΜΙΦΗ ἐμ ΠΩ ΜΗ πηι) οἰ γηαπμς ἱπα )ονεὶς, εἰ ὀγαελίμηι ἐμπίρι Ἔχίορ- 
ἡππι, μὐἑφιε) Ψυϊρ. ὃς οὐκ ἔςιν] οὗ οὐκ εἰσιν 5]αν. Οὐἶτοσ. ἀπὸ 
λαξ] ἐκ τὰ λὰξ 64. ΑἸά. απὸ τὰ λαξ 74γ 121, 123) 134. ἀπὸ 
λαξ σξ] ἐκ τοῦ λαου Ἰσραὴλ 19. εκ τὰ λαξ σα Ισραηλ 82, 93, τοϑ, 
Οὐπηρὶ. ἀπὸ τῇ λᾶς Ἰσραὴλ 247. λαξ σξ] τοῦ λάου σου 44, τού, 
236, 243, 24ς. (αἱ. Νίς. - Ισραηλ 246. Αἴεχκ. Ατγπι. τ. Ασηχ. Εά. 
Οδεογρ. ϑίἴαν. ὅτος] Ἔ καὶ εἐλϑὴ ετὸς απὸ τῆς μακροϑεν ξγεχεὲν του 
ονομαῖΐος σου, οτι ἀκάσονται τὸ ὄνομα τὸ μεγα, καὶ τὴν χεῖρα, σοὺ τὴν 
ισχυόσαν, καὶ βραχιονα σον τον ἐκτήαμμενον 247. ἤν καὶ ἥξει ἐχ 
γῆς μακρόϑεν διὰ τὸ ὄνομα σον, διότι ἀκέσονται τὸ ὄνομα σε τὸ μέγα 
καὶ τὴν χεῖρά σον τὴν κρα]αιὰν, καὶ τὸν βραχίονά σου τὸν ὑψηλὸν 
Οὐοπιρὶ. -Ἐ καὶ ἔλϑη ἀπὸ γῆς μακρόϑεν ἕνεκα ὀνόμιοός σου, ὅτι οἰκέ. 
σουσιν τὸ ὄνομα σου τὸ μέγα, καὶ τὴν χεῖρά σου τὴν ἰσχύεσαν, καὶ 
βραχίονά σου τὸν ἐχϊετώμενον ΑἸεχ. καὶ ὅτος ἔλϑη ἀπὸ γῆς μακρό- 
ϑεν οὗ καὶ ἀκέσει περὶ τοῦ ὀνόμιαϊός σου καὶ περὶ τῆς χειρός σου ἰσχυ- 
ρᾶς καὶ περὶ βραχίονός σου ἐχϊεταμένου Αττι. 1. Ἄπη. Εά. ὅτος ἐὰν 
ἔλϑῃ ἀπὸ γῆς μακρόϑεν τῷ ὀνόμαϊός σου χᾶριν, ὅτι ἀκέσουσι τὸ ὄνομά 
σε μέγα, καὶ τὴν χεῖρά σε ἰσχυρὰν καὶ τὸν βραχίονά σε ὑψηλὸν ϑ[αν. 
Μοίᾳ. 

ἥξουσι] ἡξει το, 82, 93, 1ο8, τ ς8, 246. Οοπιρὶ. ἥξη Ατηι. 1. Ασῃι. 
ἘΔ. δῖαν. Μοΐᾳ. προσεύξονται} τοροσευξεται 19, 82, 1οϑ, 1ς8, 
246. (οπηρὶ. προσευξωνῖαι (ῇς 'πΆ4) 93. -Ἐ περι αὐῇον 242. προσ- 
εὔξηται Αστη. τ. Ατι. Εά. 5[αν. Μοίᾳ. εἰς τὸν τόπον τοῦτον] ἐν 
τῷ τόπῳ τάτῳ Ατπι. τ. Αγ. Εα. 

ΧΙΠῚ. Καὶ σὺ], σὺ ΑΙοχ. 
« 

. εἰσακέσῃ] εἰσακαϑει 242. ὅσα 
καὶ καλίσεται πρὸς σὲ ὁ ἀλλότριος 

ΧΕΙ]. Καὶ ἥξεσι] α και 247). ἐῶν ἥξεσι Οεοῖρ. α 8ῖαλν. Οἴξοσ. . 

Ομ. Νιῖς. Απῃ. τ. Ασπ. Κα. 5ἴδνυ. 

Ν ν 9 ΄ Ω “,»Σ) “,᾿᾿ » Ζ΄ 9. ὦ “ἍγἕνΩἕ  ρ.- Καὶ συ εἰσαχόση ἐκ τοῦ ὥραγδ τῆς δεήσεως αὐτῶν, χαὶ τῆς τροσ-. 
Φ ε 7’ ’ ἰχᾺ, 3 ὃ » Οτι ἁἀμαρτήσονταίΐ σοι, ὅτι οὐχ ἔςιν ἄγϑρωπος 

2. ἈΝ 3. “ 2 »" Ν 3 ϊ “ αὐτὰς ἐνώπιον ἐχϑρῶν, χαὶ αἰχμαλωτιξ.. 

Αγ. τ. στη. Ε4. ἐν οἷς ὧν ἐπικαλέσεταί σε ὁ ἀλλότριος 5ϊαν. Μοί. 
ὅσα ὧν ἐπικαλέσηται] ἃ ἐπικαλέσηται Οομρὶ. ᾿ἐπικαλέσηταί σε] ἐνετειλάμην ταίσε (ἢ) 2.42. ὅπως γνῶσι] οτι γνωσι 44. οπως ἂν Ὑνωσι 71, 82, 93, τοϑ, 246. (οπηρί. ἵνα γνῶσι Ατηι. ᾿. Ατπι. Ἑὰ. 
πάντες οἱ λαοὶ] Ἔ τῆς γῆς 44, ξ2,) ςς, ὅ4, γῖ, τού, 1 19. 120, 
134) 144, 416, 2452, 244) “46. (οπηρί. ΑἸά. ΑΙεχ. (δι. 
δίαν. τᾶντα ἔϑνη τῆς γῆς Αἴπ). τ. Ατγηγ. Εα. 
τὸ ὄνομα σου 22 αὶ Δἰζογυτ. σὴ ἰπίογπηδά. 247. 
καϑῶὼς καὶ ὁ λαὸς Αττη. τ. Ατηι. Εά. 8[ν, Οἴτορ. 
ὅτι] καὶ γνωσθὴ οτι 10, 82, 93. 108. Οοηρρί. 
158. τὸ ὄνομα σου] ονομα σοι 44. κα τὸ 242. 
ἐπικεχλήται 247. ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦτον] α Τοῦτον ΑΙεχ. Απη. τὶ 
Ἄττα, ἘΔ. ὃν ῳκοδόμησα] , ὃν ςς. ῳκοδόμησα] ὠκοδομησας 44, 74) 1347) 144) 236, 242, 243. ὠχοδομισας τοῦ. οχοδομήσι, τω ογο- 
μᾶτι σου 24ς. 

ΧΙΙΝ. Ὅτι] ἀεϊεϊο ." ἴΡτα (οὐρίμηι εἴ ΔὉ αἱ. ἣν. ἂν. (114 εἰΐαπῃ οοπι. 46.) το6ό. Ὅτι ἐξελεύσεται] ἐᾶν δὲ ἐξελθὴ το, 82, 935 το. 
Οοπιρὶ. εαν δὲ ἐξελευσεται τς8. οτι ἐαν εξελευσί χι 246. ὁ λαός σ5} “ Ἰσραὴλ 442. (ἐπὶ τὲ; ἐχϑρὲς} α τὲς ἈΠ εἰς πόλεμον] 
ἐπὶ τὸν πόλεμον 1 ς8. εἰς τὸν πόλεμιον 547.γ ὖ ἱπιςρίψεις ἡ ἀποςε- 
λές το, 93, 108. (ΟΠ) }}. καὶ επιγρέψεις 1 ς8, ργατηῖτι. ἐν Αἰτης σ. 
Ασα. Ἑά4. Οεογρ. δίδν. ἐπιςρέψεις] αἀποςρεψεις 44.) 64, γι, γ4, 92, 
τού, 110, 1235) 1445. (236. υἱ νἱήετατ.) 24.3.7 2445) 24ς. ΑἸά. Οαῖ. Νίς. 
ἐξαποςελεις 82. αἀποςρεψης 134, 242. αποςειλης 246. καὶ προσ- 
εὐξονται] καὶ προσεύξωνται (οπηρ. ὁδὸν] οδος 1. ἧς ἐξελέξω] εν ἡ ἐξελεξω το, 82, 93. ἢ ἐξελέξω ΑΙ4. ἣν ἐξελέξω σοι 8ῖαν. ἔξε- 

ΝΙςο. Οεογρ. 
ΨΚ , ο 

τὸ ὀνομᾶ σου ιὃ--- 

καϑὼς ὁ λαὸς] 
ἣ " 

καὶ γνῶσιν 

γνῶσιν] γνωσωσιν 

ἐπικέκληται] ὃ 

, .ω λέξω] εξελεξαῖο 4. ἐν αὐτῇ] , Αγ. τ. Αππ. ΕΑ, 8ῖαν. καὶ ““͵᾿νῃΨ ν.» Ὁ ]; 4 τῷ Οἶκ ] καὶ τῶ οἰκὼ 24. 5-. Χᾶι εἰς τὸν οἶκον ΑΥΠ). 1, Ασπη. Εά, καὶ 
πρὸς τὸν οἶκον Οεοτρ. 8Ι1ν. ἢ ῳκοδόμησα] εν ὦ ὠκοδομησα 10. 
ὃν ὠκοδομησα 82, 93; 246. Οὐρὶ, ὃ (Πς) ὠκοδομησα «ἀς. 

ΧΙΙΝ. Καὶ σὺ] , συ 44) 55) 715) 74. 82, 93) τού, τοϑ, 123,14, 
236. 244, 24ς. (οιηρὶ. ΑΙεχ. σαι. Νὶς. Αὔπι. σ. Ατῃ. Εα. Καὶ 
σὺ εἰσακόσῃ] καὶ εἰσακασεις 24). τῆς δεήσεως --τπροσευχῆς αὐτῶν] 
τῆς Ὡροσευχης αὐΐων καὶ τῆς δεησεως αὐΐων 19) 82, 93, 1οϑ, 247. 
Οὐοπιρὶ. ΑἸοχ. δ᾽αν. τῆς προσευχῆς αὐτῶν καὶ τῆς ζητήσεως αὐτῶν 
Αγ). 1. Απῃ. Ἐά. καὶ τῆς προσευχῆς αὐτῶν] α 44. τὸ δικαΐ.-. 
μα ] τα δικαιωμαΐα 71. 8ϊλν. Οἶτορ. αὐτοῖς] αὐων ται. Οομρὶ. 
δῖαν. Οἷἶτορ. αὐτῆς ΑἸά. ργαπηῖτι. αὐτὸς σεοτρ. 

ΧΙΗΝῚ. Ὅτι ἁμαρτήσοντα] καὶ ὅτε σμαρτήσονται ϑῖαν. Οἤτοσ: 
“ ὅτι ἐκ ἔςιν---ἰμαρτήσεται ἐκ ἔςι γὰρ ἄνῶρωπος, ὃς ζήσεται καὶ ἐχ 

ὡμαρτήσει Οηρεη. ἴῃ Ρῇ, ι. .. ποα εἤ ἄονπο φιὶ πο ῥεζεαυὶ! ΤΊς ΠΟΙ. 
ὃς ἐχ ὡμαρτήσεται] -- σοι τ 19, 247. ΑΙεχ. . ος 242. καὶ ἐπάξ- 
εἰς] καὶ ταν ἐπαγεις 19. καὶ ἐᾶν ἐπαγαγῆς 82, 93. καὶ ἐᾶν ἐπαγῆς 
108. καὶ ἐπάξει 121. καὶ ἐὰν ἐνπαξεις (ἢ) ὦ 58. καὶ ἐᾶν ἐπαάξης 
Οὐπηρὶ. καὶ ἐπαρεῖς ΑἸεχ. καὶ εἰ. ἐπάξεις Ατην. τ. Ατηι. ἙάΔ4. καὶ 
ὀργίσῃ ϑῖλν. καὶ ἐπάξεις--- ἐνώπιον ἐχϑρῶν} α οὑπὶ ἱπιεγπιθά, 247. 
αὐτὰς 15} ἐπ᾿ αὐῇες το, 4.4) ς, ςς, 64, 71, 74, 93. τού, τοϑ, 119, 121, 123) 1347) 1449, 236, 242, 243, 244, 24ς,) 246. (ὐοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. 

καὶ παραδώσεις] και παραδως 
10, 82, 93) 1ο8. (οπρ!. καὶ παραδώσεις αὐτὰ} , 44. ἐνώπιον 
ἐχϑρῶν] -Ἐ αὐτῶν 8αν. Οἴτορ. αἰχμαλωτιῶσιν] αἰχμαλωτευσω- 
σιν 19, 937 1οϑ. (Λοπιρ!. - αὐτὰς 44. ςς, 64, 71, 74) 92, τού, 110, 
120, 121, 123, 134, 1447 243, 246. ΑἸά, ΑἸεχ. (αι. ΝΙς. Ατστῃ. 1. 
ϑίαν. Οἰἶτορ. αὐχμώαλωτευσεσιν 82. (πρὶ. -Ἐ αὐτῶν 242. .,24ς. 

1238, ᾿ -.- 



᾿ 
᾿ 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Γ. 

Ν ᾿ Μ ΡΞ Γ΄ 2. ωὦ ΜΝ “,."ὕἤ ΄ ε ἀν. 

μετήχϑησαν ἐχεῖ, χαι ἐπιςρέψωσι ἐν γῆ μετοικίας αὐτῶν, Χαὶ δεηϑωσί σου, λέγοντες, Ημάρτο-. 

ΚΕΦ. γΠ]. 

ε αν) Ἴ ᾿ς. ψῇ ἐν ἢ ἐγγὺς. Καὶ ἐπιςρέψεσιν καρδίας αὐτῶν ἐν τῇ γῇ ὃ ᾿ σιν οἱ αἰχμαλωτίζοντες εἰς γὴν μᾶχρᾶν ἢ εἐγγὺῦς, θ θ ἢ γὴ 8 4). 

ἠδ χή Ἰνομῆ Καὶ ἐπιςρέψωσι πρὸς σὲ ἐν ὅλη χαρδίᾳ αὐτῶν χαὶ ἐν ὅλη ψυχῇ μεν, ἠδικήσαμεν, ἠνομήσαμεν, β β ΠΥ ν 501 ὙΟΥ̓ΣΕΣΕΈΞΟΔΤΝ ἢ 
»ἀ “Δ... ρ ρ ’ὔ 25. Ν ἝΝ νὴ ρῸ 93. κμῸ}.- 

αὐτῶν ἐν τῇ γῆ ἐχϑρῶν αὐτῶν οὗ μετήγαγες αὐτὰς, χαὶ προσεύξονται πτρὸς σὲ ὁδὸν γῆς αὐτῶν 
ἊΣ μοὶ 2. κ᾿ ν. “ξτ,,,Ο᾽.ἂν ν“, - ν. 7 ν, “»,ἯἋεῊιν  ν.. Ὦ7 Ἀν Τϑ ΡΣ 

ἧς ἔδωχας τοις πατράσιν αὐτῶν, χαὶ τῆς “σΠολεὼς ἧς ἐξελέξω, χαὶ τὸ οἰχοῦυ οὐ ὠχοδομηχα τῷ 0γο-- 
Ν 2 " Σ »᾿,Σ) ες “ ’, Νω » “.Σ) 7 

ματί σε, Καὶ εἰσακάση ἐκ τ ἔραν ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σὰ, Καὶ ἵλεως ἐσῃ ταῖς αδιχίαις 
Ν 2 ΄ 3. Ὑὐδο ἋᾺ ΣᾺ. 2 ΄ Ν Ζ΄ ; 

αὐτῶν αἷς ἥμαρτόν σοι, χαι κατὰ πάντα τὰ ἀϑετήματα αὐτῶν ἃ ἡϑέτησαν σοι, χαὶ δώσεις αὐ- 
. 9 ϑ Ἁ 39 9 9 ΄ Ξ:. ἈΝ »" 2 ’ 3 53.ϑ "Ν Ὅ λ 7 

τὸς εἰς οἰχτιρμὰς ἐνώπιον αἰχμαλωτευόντων αὐτὰς, χαὶ οἰχτειρήσεσιν εἰς αὐτὰς, “Οτι λαός σου 
- 9 ᾽’ ἴω φΖ, 3 ΄ ’ὔ’ ’ὔ’ .»»ν 

χαὶ χληρονομία σου, οὗς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπ]ου ἐκ μέσα χωνευτηρίου σιδήρα. Καὶ ἔςωσαν 
ἢ ἐν ΄ "“" ΄ Ν, 2) ἣν ω ρ 

οἱ ἐφϑαλμοί σε ᾿χαὶ τὰ ὦτά σελἠνεωγμένα εἰς τὴν δέησιν τῇ δόλα σδ, χαὶ εἰς τὴν δέησιν τῷ λαβ 
»Ὃ ὗ δώ . ᾽ὔ’ 7’ Ψ Ἧ 7ὔ 2 

σου ᾿Ισραὴλ, εἰσαχόειν αὐτῶν ἐν ππᾶσιν οἷς ἂν ἐπικαλέσωνταί σε. Ὅτι σὺ διέςειλας αὐτὲς σε- 

αὐτῷ εἰς χληρονομίαν ἐκ πτάντων τῶν λαῶν τῆς γῆς, καϑὼς ἐλάλησας ἐν χειρὶ δόλε σου Μωυσῆ, 
ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν σε τὰς ππατέρας ἡμῶν ἐχ γῆς Αἰγύπ]ου, Κύριε Κύριε" τότε ἐλάλησε Σαλωμὼν 

ει Ν “, »»Ὦ᾿» ε ΄ “59 » » ὦ 2 ΄ 2 2 δος ,΄. νῬ " 
ὑπὲρ τᾶ οἰκου, ὡς συνετέλεσε τὸ οἰχοδομήσαι αὐτὸν, Ἡλίον ἐγνώρισεν ἐν δρανῳ" Κύριος εἶπε τῷ 

ρ» ΄ ρῷ ρ, ρ᾿ »" ΣΝ 7 

κατοικεῖν ἐν γνόφῳ" οἰκοδόμησον οἶχόν μου, οἶκον εὐπρεπὴ σαυτῷ τοῦ χατοιχεῖν ἐπὶ χαιγότητος' 

συλεύσασιν αὐτὰς ϑῖαν. Μοίᾳ. 

λωτευσαντες αὐτῆς το. (108. ἴῃ πιατρ. Δ4αξ. ἐνωπιον ἐχϑρων.) Οοτηρὶ. 
οἱ αἰχμαλωτευούες αὐτοὺς 82. 93. κα ὁ, 242, 245, 246. -Ἑ αὐτοὺς 
Αἰεχ. εἰς γῆν μακρᾶν] ἐν τῇ γῆ μαχρὰν το. τῆν γὴν μακρᾶν 71. 
εἰς τὴν γὴν τῷ ἐχϑρου μᾶκραν 247. ΑΙεχ. Απ. 1. Αση). ΕἘά. κα εἰς 

ΑΙά, ἐπ σνγαηε ἱπὶρ σον ἰοαρε Ψ ]ρ. ἢ ἐγγὺς} καὶ εγίυς 11, 82, 

93. Αἰεχ. καὶ εγίυς ενωπιον τῶν ἐχϑρων 10. 
ΧἼΤΝ]Ι. Καὶ ἐπιςρέψεσιν] καὶ ἐπιςρεψωσι 82, 24ς. (οπιρὶ. 

δίας αὐτῶν] ργαπιὶτῖ. τας 82, 93, 246. (οπηρί. ἐν τῇ γῃ---ἐκεῖ ]} ἐπὶ 
ἦοκο εαρεἰυϊιαιὶς Ψαὶσ. οὗ μετήχϑησαν) οὐ μετωχισϑησαν 19, 82, 
93. τοϑ, 246. Οοπιρί. ἥ μετηχϑησαν 247. μετήχϑησαν) μετη- 
νέχϑησαν ΑΙά, μετήχϑησαν ἐκεῖ] ἠχμαλωτίσϑησαν Αττη. 1. ΑΥΠ.. 
ΕΑ. ἐσκήνωσαν ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ ἐπιςρέψωσι] -᾿ καὶ δεηϑωσι σου 

τό, ςς, 64, 82) 92, 93, τού, τοβ, 119, 120, 123») 1345 144,)1ς8,243, 
544,324ς. Αἰα. Ἅϊεχ. (δῖ, Νῖς. Ατσπν. 1. στην. Εά, 514ν. Μοίᾳ. καὶ 
ἐπισρεέψεσι καὶ δεηϑωσι σου {:) 121) 242, 446, 247. -ἰ τὩρὸς σὲ καὶ 
δεηϑῶσι σου (οπηρί. καὶ ἐπιςρέψωσι---λέγονἼες) καὶ εἐπιςρεψωσιν 
καὶ δεηϑωσι ἐν τῇ γη μετοικίας αὐτῶν λεγονΐες 44. εἰ εοπυενῇ 416- 
Ῥνεκαὶ τε γεν πε ἱπ ἐαριἑυἑίαιο ψμα, ἀϊςεπίεε : Μασ. ἐν γῇ μετοικίας] 
ἐν ΤΉ γὴ τῆς μετοικεσιᾶς 190, 93) 108. (Οπρ]. ἐν τῇ γη μετοικίας 

74. τού, 120. ΑἸά. εν τῇ γὴ τῆς μετοικιας 82. 134. 144. μετοι- 

κίας αὐτῶν] μετοικεσιας αὐτῶν 1 ς8, 243, 244, 246. 247. μετηχϑη- 
σαν 242. τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῶν ΑΥπι. τ. Ατπι. Εἀ. σκηνώσεως 
αὐτῶν 5[αν. Μοίῃ. καὶ δεηϑῶσιί σου] ,. 19, 64, 71) 74, 82, 93» 
τού, τοϑ, 119, 120, 121, 123») 1345) 1445) 1ς8, 245, 2437) 241.24 

246, 2417. Οὐτηρ!. ΑἸά. Αἰεχ. (δὲ. ΝΊς. δῖαν. Οἴτορ. λέγονἾες 
οἱ λέγοντες 242. Ἡμαρτομεν] ἡμαρτωμεν 19, 93, 242, 24ς. ἤδι- 
κήσαμιεν) αὶ 19, 82, 93, 1οΒ, 24ς. ηνομήσαμεν 44) ξξ. 64, τού, 120, 
121, 1349) 144) 18, “36, 242, 2435 2449. 246, 247. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 

(αι. Νίο. Αππη. τ. Ασπι. ΕΔ. 8[1ν. Μοίᾳ. ργαπιῖτι. καὶ δῖαν. Ὀἴτορ. 
ἠνομήσαμεν) ηδικησαμεν 44) ςξ,) 64, τού, 120, 1215) 134) 144.) 18, 
216, 242, 243, 2445 246, 247. (οτρὶ. ΑἸεχ. (αι. Νῖς. 

σαμεν ΑἸά. ρῥγωτηϊῖ, καὶ 5αν. Οἴτορ. 

ΧΙΨΙΠ. Καὶ ἐπιςρέψωσι) καὶ εἐπισρεψεσι 745) 110, 121) 2439 
246. καὶ Αἰά. πρὸς σὲ]  246.-. καρδίᾳ αὐτῶν] ργαπιῖτε. τῇ 
Οοπηρὶ. ψυχῇ αὐτῶν] ργαπιῖτῖ. τῇ ΟοτρΙ. ἐν τῇ γῇ ἐχιϑρῶν] 
ἐν ὁλὴ ἐχϑρὼν 242. τῇ 244. ἔχϑρὼν) τῶν ἐχϑρων 03) 134. 
"Ὁομρὶ. τοροσεύξονται) τοροσενξωνται τού, 144. Οοπιρὶ. ΑἸοχ. 

ὁδὸν γῆς αὐτῶν] ρταεπιῖττ, περὶ Ατπι. 1. Αὐπι. Ἑ4ά. , γῆς Οξοτγρ. 
ἐν ὁδοῖς γῆς αὐτῶν 5δ᾽ῖν. γῆς] τῆς γῆς 93» ιοΒ. ἧς ἔδωκας] εἷς 

χαρ- 

καὶ ἠδική- 

ἔδωκας (6) 242. τοῖς πατράσιν) αὐΐοις ττατρασιν 242. καὶ 

'τῆς πόλεως] αὶ καὶ 11,71, 2.4.7). Αἴεχ. καὶ πρὸς τὴν πόλιν ϑιλν, καὶ 

τοῦ οἴκου] καὶ πρὸς τὸν οἶκον ϑῖαν. ῳκοδόμηκα] ῳκοδομησα 44, ςς; 

71) 747).93) τού, 121, 123, 134) 236, 243, 24ς, 246, 247. Οοιηρὶ. 
- ΑΙά4. Αἰεκ. (δῖ. Νὶς. 

| ΧΗΙΧ. ἐκ τῷ ἔραν] ἐπ εαἷο γυ. ἐξ ἑτοίμου) ,. 44). ἐξ 
ἑτοίμου κατοικητηρίου σου} ἐπ δινιαμιοπίο νι ἐμὶ οὐ αἰίοπες φογεγη, εἰ 

2 γεσες ξογηπῖ, εἰ  αεῖες ἡμαϊϊσίμηι ἐογωπ ς Ψαϊς. κατοικητηρίου σου) 
Ἔ τὴν προσευχὴν αὐΐων καὶ τὴν δεησιν αὐτων, καὶ ποιήσεις κρισιν αὖ- 

τῶν 247. ΑΙεχ. -Ἡ τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ τῆς δεήσεως αὐτῶν, καὶ 
“Ποιήσεις τὸ δικαίωμα αὐτῶν, Οοπιρὶ. -Ἐ δλάεῃη ἔδγο Ασιη. 1. Ατιῃη. 

οἱ αἰχμαλωτίξογἶες οἱ αἰχμα- Ἐά. (διαν. Οἴἶτορ. οὐπὶ κρίμα ῥργοὸ δικαίωμα.) δῖαν. Μοΐᾳ. 
1,.. Καὶ ἵλεως ἔσῃ] α καὶ Θεοτρ. 

αἰς 71. Ῥγϑπηῖ. ἐν ϑ8᾽4ν. Οἴἶγορ. 

ϑίαν. Οἷἶτορ. ἥμαρτον) ἡμάρτοσαν ΑΙεκ. καὶ κατὰ τᾶντα] 
α και χφά46. τὸ ἀϑετήμαἾα) , τα 445 74, τοῦ, 1345 144, 216, 242. 

ἃ ἠϑέτησαν σοι] ἃ αν αϑετησωσι το, τοΒ. ἃ ἀναϑετήσωσιν (ἢς) 82, 
93. ἣ ἡϑέτησαν 242. ἃ ἂν ἡϑέτησαν 446. Οοπιρὶ. ᾿ 

σοι] ηϑετησαν σε 123. Οἵ. Νίς. καὶ δώσεις αὐτὲς] ἤπε καὶ σε οτρ. 
εἰς οἰκτιρμοὺς} καὶ εἰς 44. ἐνώπιον αἰχμαλωτευόντων] ενωπιον τῶν 

αἰχμαλωτευσαντὼν 19, 1ιο8. (οπιρὶ. ἐνώπιον πάντων αἰχμιαλωτευόν- 
τῶν δῖαν. Οἰἶζγορ. ἱνώπιον συλευόντων ϑίαν. Μοίᾳ. αἰχμαλωτευόν- 
των] αὐχμαλωτευσάντων 44. ξ 4) 71) 74) 92, τοῦ, 121, 123» 134218, 
236, 2435 244, 246. (81. Νίς. αὐχμωλωτίσαντων 64, 524ς. Ργρη. 

τῶν 93. τῶν αἰχμαλωτεισάντων ΑἸά. καὶ οἰκτειρήσεσιν) κα 123. 
καὶ οἰχτειρισιν 242. καὶ οἰκτηρισουσιν 24... καὶ οἰκτειρήσουσιν 
εἰς αὐτὸς} α Οαῖ. Νίος. εἰς αὐτὰς] α εἰς 445 645) 71) 74, 82, 92, 93, 
τού, 150, 121) 1342 1445)23065 242, 244. 24.2.24]. ΟΟπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. 

Οεογρ. δ1δν. αὶ 123. 

1.1. κληρονομία σου] -ἰ- εἰσιν το, 93, 1ο8, 246. (οπιρῖ. Αἴοχ. 
Απῃ. τ. Αστῃ. Εά. Θεογρ. 8ῖαν. ἐκχ μέσε] εν μέσῳ 1190. ἐκ μέ- 
σου “χωνευτηρίου σιδήρου] ἐκ μέσε καμίνου σιδηρᾷ. δῖαν. ἐδ πιράϊο ξγ- 
παεὶς ζέγειε. Δ ]ρ. σιδήρε} σιδηρξ 120, 123) 144) 236, 242. 
Οοπιρὶ. (αἵ. Νὶς. σιδηρᾶν 2.47. 

111. ἠνεωγμένα] ἀνεωγμένα 123, 236, “46, 247. εἰς τὴν δέη- 
σιν τ᾿ ---εἰἰς τὴν δέησιν 251 α 4]τεγυῖγ. οὐπὶ ἱπιεγπγθά. 19, 242, 24ζ. 
δέησιν 19] φήτησιν (ἢς ἴπτ4) Ατιη. τ. Ατηχ. Ἐά. προσευχὴν ϑ[δν. 

εἰς τὴν δέησιν 25] αὶ 44. εἰσακέειν] καὶ εἰσακέειν ϑῖαν. Οἰΐξτορ. 
αὐτῶν] αὐτον τού. κ 247. ἐν πτῶσιν] εν ἀπαᾶσιν 74. τερὶ τεᾶν- 
τῶν ϑῖδν. ᾿ ἐν ττῶσιν δζο. δὰ ἤπ. σςοπ,.] τάντα ἐν τισιν οἷς ἐλάλη- 
σαν ὅσα ἐπικαλεσονῖαι σε 242. οἷς ἂν] οἷς εαν 93. ΑΙεχ. περὶ ὧν 
δῖαν. οἷς ἂν ἐπικαλέσωνταί σε] οἷς ἐπικαλεσονται 44. ἐν οἷς καὶ 

ἐπικαλέσωνται πρὸς σέ Ατγη. τ. Αἴηι. Εά. ἐπικαλέσωνται] ἐπικᾶ- 
λεέσονται 93) τού, 120, 24ς. 

[111]. Ὅτι σὺ] και συ (1π ππαγρ. δ αἱ. πι. οτι) Π. 

ςεῖλες 93. διεγηλας 134. ἐξελέξω 51αν. αὐτὲς] αὐτοῖς ΑἸά, 
τὲς σεωυτῷ} αὐτὼ 1. σεαυτῷ] σαυτῷ Αἰεχ. τῶν λαῶν] τῶν με- 

βὼν 71. τῶν εὔνων και τῶν λαὼων 247. δάλε σου Μωνσῃ] Ργεπιϊτ. 

τα 9357121. ΟΟμηρ]. Μωυση τε δελε σὰ τςϑ. Μωυσὴ διλε σε 247. 
Μωσῆ δώλον σον ΑΙεκ. Μωυσῇ] Μωση 93, τοβ, 246. Μωνσέως 
ΑΙὰ. ἐκ γῆς Αἰγύπ]ε] ἐκ τῆς Αἱἰγυπῆς 93. εἶ Αἰγυπῖες 247. ΑἸεχ. 
Αγ. 1. Αγπ. Εά. Κύριε Κύριε] Κυριε μου Κυριε 195) 82) 93» τοϑ. 

α ΑἸεχ. δοπιίμο ὕδεμς ΨῸ]ρ. τότε ἐλάλησε ὅς. Δα ἢπ. (οπ1.} α 71- 
Οὐοπιρὶ. Ψυΐρ. υποῖς ἱποϊιάϊε Ατπγ. ΕΔ. Ἥλιον ἐγνώρισεν] ηλίον 
ἐςήσεν 19, 82, 93, 1ο8, 246. Τ᾿ πεοάοτεῖ. .. 28. ἰπ 3 Κεφ. ἐν ἐρανῷ" 
Κύριος εἶπε] ἐν βρανω Κυριος, καὶ εἰπε το, 85, 935 1ο8, 246. Ἰπεοάο- 

τεῖ. 1. οἷ, ἐν οὐρανῶν Κύριος" εἶπεν (Πς) 134. ἐν ἐρανῷ Κύριος" εἶπε 

144. ἢς, πιῇ ὁ Κυριος, 242. 

ταῖς ἀδικίαις] ταις αμαρτι- 
ΦἥἥῶΦῳω ᾽ Ψ εἰ 

αἷς ἥμαρτον) ἐν αἷς ἥμαρτον 

φ 

ἡσϑέτησαν 

διέςοιλας διε- 

αὐ- 

τὸ κατοικεῖν ) τω κατοικῆντι 10, 108. 
Ἔ ἐπὶ καινοτῆτος ᾿ς8. ἐν γνόφῳ] ἐκ νόφου (Π0) 11,24.ς. ἐκ γνοφξ 
119) 121. οἰχοδόμησον] οἰκοδομῆσαι 93. οἷκὸν μδ5 οἶκον] οἶκον; 
οιχκὸν μου 247. οἶκόν μοι, οἶκον Τ᾽ Εοἀοτεῖ. 1. οἰ, εὐπρεπη] ἐκ - 
πρεπη 7άγ 110, 120, 134) 144. εὐπρεπει 245. εὐπρεπῆ σαυτῷ] εὖ" 

48. 



ΒΙΑ ΞΕΛΕ ΝΩ͂Ν. "Ἰ 
ἘΓΦΟΠΙ: 

“:“..-. 

πρεέπησαι αὐΐω “(ουπη αν ἔργα [1π.} Ὁ2. 
πη σεαυτω 436.ὙἩϑ σαντῷ] σεαύΐω 64, γ4, τιρ, 123.9.134) 144, 242. 
27. ΑἸά. ΑἸεχ. (χξ. Νῖς. Τβεοάογει, 1, οἶς. κι Ασπηι σ. Ἅπη. Ἐπ᾿ 
αὐτὰ δῖαν. Οἤτορ. ἑαῦτῷῳ αν. Μοί. ᾿ ᾿ἐπὶ καινότηϊος]) ἐπὶ κενο- 
τὸς 242. ὙΠοσάοτει: 1. εἶς. ᾿ἐν καϊνότητι ταύτῃ δἷαν. Οῆτορ. ἫΝ 
ἰδοὺ αὕτη] οὐκ ιδὲ ταυτα 24ς. καιδὲ 24}. Οεοῖρ. ἐχὶ αὕτη ΑἸεχ." 
οὐκ ἰδὲ αὕτη γέγϑθαπῖαι] καὶ οὐ τοῦτο γεγραμμένον ϑὰν. Οἴτοσ. ὥς, 
ἤπε καὶ, ϑ[αν. Μοίᾳ.. . ἐν βιξλίῳ] ἐπι βιξλιω 19. εν βιδλὼ ὁ4, τού, 
120, 123) 1347) 1ς8, 436, 244. ΑΪοχ. (δε, Νίς. ἐπι βιδλιου 82, 92. 
ὙΠεοαοτεῖ. Α. 26. ἴῃ 2εσ. ἜΣ ον ΣΝ 
ΙΝ, Καὶ ἐγένετο] κα ἐγενέϊο 44. τυροσευχόμενος ττρὸς Κύριον] 

τερος Κυῤῖον τοροσεύχομενος 247... 
τεῖτηεά. 44. ολὴ τὴ προσευχὴ καὶ τὴ δεήσει ταυ]η 93. 
"᾿ καὶ (οπηρί. Αττη. 1. Αστη, Ἐά. - 
τῆς τραπέζης Ἀπη. σ. Ασῃ. Εά. 
445. γ1. (1σ6. υἱ νἹάειυν.) 
93» 1οϑ, τς8. (πηρ!. ὠκλάκως 144. ὠχλάκος 242. οὗ ἣν ὀκλακὼς 
Ἀπ. τ. Αση. Εά. καὶ ὥκλακεν Οεογρ. γόναϊα] γονα 1Π1. γό- 
νατὰ αὐτῷ] α αὐᾳ γι. χαὶ αἱ χέρες ὅτε. δὰ ἔπ. ςοπ|.] καὶ τὰς 
χεῖρας αὐτῷ διεπέτασεν εἰς τὸν ἐρανόν. ϑἷαν. αἱ χεῖρες] αἱ χείραις 
342. διαπεπέασμέναι] διαπέασμεναι τ 8. 
ΟΝ, Καὶ ἔξη] κα 246. αὶ χαὶ Απη. τ. 

καὶ ἔτι εὐλόγησε δῖαν. Οἶτορ. τᾶσαν ἐκκλησίαν] τὴν ἐκκλησιαν 
93. 'πᾶσαν τὴν ἐκκλησίαν ΟΠ. φωνῇ μεγάλῃ] α 44. 
μεγάλῃ, λέγων] καὶ φωνῇ μεγάλῃ ἔλεγεν Οεοτρ. 

ΕΝῚ. Κύριος] - ὁ Θεὸς ΟΘεοτρ. ϑ8ῖαν. Οἰἶτορ. -Ἐ δαάεπι Ἰῃίογ 
ὑποος ϑῖλν. Μοίᾳ. Κύριος σήμερον] Κυριος ὁ Θεος το, 82, 91. 
Κύριος σήμερον, ὃς ἔδωκε] Κύριος ὃς ἔδωκε σήμερον (οΠΡΙ. ὃς ἔϑω- 
κε] - σήμερον 10, 82, 93, 108. καϊάπανσιν] ἀναπαυσιν 19, 82, 
93. 1οδ. ΟἸηΡ]. τῷ λαῷ] του λαξ 71. ὅσα ἐλάλησεν] οσα ἂν 
ἐλαλῆσεν 245. - ἃ ἐλάλησεν ΑἸεκ. ὅσα καὶ ἐλάλησεν Αττη. τ. ΑΥτη. 
Ἑά4. λόγος εἷς] λόγος ἐδεὶς ϑιαν. τοῖς λόγοις αὐτῷ} κα αὐε ες. 
5ἷαν. τοῖς λόγοις αὐτῷ τοῖς ὠγαϑοῖς] τοις ἀγαϑοις λόγοις 446. 
οἷς ἐλάλησεν] ἐν οἷς ἐλάλησεν Ατηγ. τ. Αγι. Εά. Οεογρ. 51αν.. δύ. 
λου αὐτῷ Μωυση} Μωυση δελου αὐε 19, 44) 53» 64, τού, 110, 123, 
134, 144, 1:8, 236. 243, 244.) 24ς, “46, 247. (δι. Νὶς. ὥς, πἰῆ τα 
δαλξ, τοϑ. Οοιηρὶ. ἔς, πἰῇ Μωυσέως, ΑΙά, Μωση τὰ δυλε αὐῇα 93: 
ἢς, πε τοῦ, ΑἸδχ. 

ἮΨΙΙ. Γένοιτο) ῥγρπημῖ. καὶ Ατην. Ἐά. 
Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν] Δοονείνεις ποθὸγ Αὰρ. ὃ Θεὸς ἡμῶν} κ᾿ ἡμῶν 
1ο8, 24ς. Οεοῖβ. μεϑ' ἡμῶν] 144. μὴ ἐγκα]αλοίποιτο] ρεα:- 
πλϊτῖ. καὶ ΑΙά. καὶ μὴ ἐγκαϊαλίποιτο Ατπι, τ, Αγηη. Ἐά. αεογρ. 
μὴ ἐγκαϊαλφίποιτο ὅς. δὰ ἥπ. σοη,.] ποπ ἀενείϊηιφωαι μι, πός ἀνεγίαῦ 
ποι α (ξ. Αυρ. ἐγκααλοίποιτο] εγκαϊαλοιποι το, 1ο8. εγκαΐαλοι- 
πὴ 71. εγχκαϊαλιπὴ 82. εγκαΐαλιποι 93. Οοτηρί. ἐγκααλιποιτο 
τού, 134. ΑἸά. εγκαϊαλειποιτο 123. Αἰεχ. Οδι. ΝΊς. ἡμᾶς], 44. 
μηδὲ ἀποςρέψοιτο]) ἀλλ᾽ ἀποςρέψοιτο Ατπι. τ. Ατηι. Ἐά, ὠποςρέψοι- 
τὸ ἀπορρεψοι το. ἀποςρεψαιτο 44, ξςς, 71) 747) τού, 120, 121, 134, 
1445) 1..85 243, 244. ΑἸά. ΑἸοχ. ἀπορρεψαι 82, 93 τοϑ. αποςρε- 
Φοιτο 123. αποςρεψάατω 246. ἀποςρέψη ΟΠ. 

ΠΥΤ͵Ὶ. ᾿Ἐπικλῖνα!] ἀλλ᾽ ἐπικλίναι το, 85. Οοπιρί. εἰλλ᾽ ἐπι- 
κλῖναι 93) τοϑ.. ἐπικλίναι 144, 345. ἱποίίπει Αὐξ. καρδίας ἡμῶν] 

γον. "1. 

νλ»ν, 
καὶ ἀνέςἩ] 

τοῦ ϑυσιαςηρίου}) .: του 1ςβ. 
᾿ϑυσιαςηρίου Κυρίου] α Κυριεξ 10, 

Καὶ ἔςη, καὶ εὐλόγησε) 

Κύριος] Κυριε γ4. 

ἐχπρεπησαι αὐω τοῦ. ἐχκπρε-" 

ῳ Φ ὁλην--δίησιν ταύτην] α οὐτὴ ἴη-: 

᾿ὀκλακὼς} κεκληχως 19. χεκλικῶς 82, 

Φωνῇ 

ΡύΘ ΡΝ. τὰς το, 93, το8. Οομηρ. ἐπ᾿ αὐτὸν] τρος αὔον 44, ςς, 
64,715 74) 82, 93: τοῦδ, τοβθ,. 119, 120, 12 ἴγ 123, 134) 236. 245, 
24ς, 5.4.7: Οοτηρὶ. Αἰά. ΑἸεχκ. Οαὲ; Νῖο.  τὸῦ -πσορεύεσϑα:----ὁδοῖς 
αὐτοῦ] υἱ ἐαπιμς ἱπ οπιπὶ δας υἱὲτ εὐκς Αὐξ. ἐν πάσαις ὁδοῖς} ἐν τα." 
σαις ταις οδοις 71, 935 1ο8,.242. Οοιηρ]. ΑΙά. “ πάσας ἐντολὰς] 
ὥασας τας εὐΐολας 44.) 6, γ4, 93, τού, τοβ, 123, 1347 144.) 1τς8,} 
2536, 242, 245, 247. (Οπ)ρ]. ΑΙά. (δῖ. ΝΙς: τας εὔολας γι. αὖ. 
τοῦ 2] κ 71. καὶ τὰ τροςαγμαῖα αὐτοῦ) , 134, 246. -Ἐ΄ καὶ τα 
χριμαΐα αὖτε 247. -Ἡ καὶ τὰ δικαιώμα]α αὐτῷ Οὐοήιρ!. ϑῖαν. εε' 
χπιϑγέπιοπίας ἐγας εἰ ἡμάϊεία Ψαῖς. τὰ τροςγμαῖα} , τα 11, 44, 
585) 745 τού, 1445242. ΑΙεκ. ἃ ἐνετείλατο] ἃς ἐνετείλαῖο 446. 

ΤΙΧ. - Καὶ ἔξωσαν}] α καὶ Ἄτην. ἘΔ. . Καὶ ἔςωσαν---Θεῖ ἡμῶν }ν 
λ Οὐχ ἱπίεγπηεά. το, το8. ἘΠ, πὶ ( πιοποι" πιδὶ ἐβὶ, φμῖδως ἀεργεσσίπε μεν" 
φοναηι Ζομεῖπο Ψα]ρ. οἱ λόγοι] οἱ λογοι μα 123, 247. ΑἸεχ. Ατην. Ἐά4,- 
ὡς] ἐς 44, ςς, 64, 71, 745) 92, 93» τοῦ, τ10, 120, 134, 144) 242, 243. 
345, 247. (Ομηρ]. ΑΙά. ΑἸεχ. σας. Νίς. οἷς 226. ἐν οἷς Αγπη. σ. Αγγη. 
ἘΔ. δ᾽ν. ὡς δεδέημαι---Θεξ ἡμῶν] φὰΐδις ἀερνεοαίάς ώπα ἀράϊο ΒΙΡΙ. 
Βοδεηι. Μεϊαδπισίς. δεδέημαι] δεδεομαν (ἔς) “6. δεησομαι 247. 
δεδέημαι ἐνώπιον Κυρί5} ἃ ἐνετειλαῖο τοῖς τατρασι 54.. Θεῖ ἡμῶν] 
Ἥ σήμερον 445) ς2,) τς» 64, 74, τού, 119, 120, 121, 134) 144) τς8, 
236, 24:ς, 246. (οτηρὶ. ΑἸά. (αι. ΝΊς. 8αν. τῇἜξ Θεὲ μων σημεβον 
71, 342. ῬΓΘΕΠΗΙ. τὰ 91... "247. τορὸς Κύριον Θεὸν ἡμῶν] προς, 
αὐἶον 44. τορος τον Θεὸν ἡμων 247. Θεὸν ἡμῶν] ργοξηνίτε. τον 93» 
1οϑ, (ὐοπρ]. Θεὸν υὑμὼν τοό. ἡμέρας καὶ νυκτὸς] ἐν ἡμέρᾳ καὶ ἣν 
γυκτὶ ΑΥτη. 1. Αἰπη. Ἐά.,. τὸ δικαίωμα 157 τα δικαιωμαῖα ςς, γι. 
δῖαν. τῷ (6) δικαίωμα 93. τὸ δικαίωμα τ“---τὸ δικαίωμα 45] α αἷ- 
τεγιιεΓ, συ πὶ ἱπιεττηθά. 197 ᾿ο8, τοῦ δέλε σου] τῷ δόλῳ σε Ατηι. τ. 
Αγ. Εαὰ. δ8]αν. καὶ τὸ δικαίωμα λαβ] α 11,82,247. καὶ τὰ λαξ 
σε 71,246. τὸ δικαίωμα ""] τὰ δικαιώμαϊα 5ῖἀν. λαξ Ἰσραὴλ) 
τον λᾶου σου Ἰσραὴλ 19, 64, γ4.. 1τοϑ, 144, 2429) 244. Οὐοιηριί. λαοῦ 
σον Ἰσραὴλ 44, 92, τού, 119, 123») 1349) 1ς8, 236, 243, 24-ς. ΑΙά. 
ΑἸεχ. (αῖ. ΝΊς. Ατπη. :. Απῃ. Εὰ. ῥγραεπηϊτῖ. τοῦ 93. δαλε σοὺ Ισ- 
βαηλ 121. τῷ λαῷ σοὺ δῖαν. ῥῆμα ὅτς. δὰ ἤη. ςοαλ.} .α 2347. 
ῥῆμα ἡμέρας Αττν. τ. Ατπι. Ε4. ἐν πάσαις ἡμέραις ϑ᾽Ιαν. ἐν ἡμέρᾳ] 
ἐν Τῇ Ἡμερῶ 445) 53) 74) τού, 120, 1215) 144. ΑἸᾷ, ἐπι ἡμερὰ 93. 
ἐνιαυτῷ] αὐξ 10, 445) ς ς, 64, 719 74. 82, 93) 1ού, τοβ, 119) 120, 121, 
134, 144.) 158, 243.) 244.24ς. Οοπρὶ. ΑΙ4. ΑΙεχ.᾿ ἰ 

ΙΧ. Ἰθεεῖξ οοπι. ἰηἴδρτ. 226, 242. τανε] α γι. ὅτι Κύ- 
ΡΙ0ς] οτι συ Κυριος 82, 93, τιο8. Οοπιρί. ὃ Θεὸς] α ΑἸεκ. Αἴτη. 
Ἑὰ. αὐτὸς Θεὸς} αὶ 19, 82, 93, 1ο8. Οοπηρὶ. Ρτατηϊξ. καὶ 74. 
λα Θεὸς 247. αὐτὸς ὁ Θεὸς ΑΙεχ. αὐτός ἐξ, Θεὸς Ατπι. τ. Ατω. Εά. 
αὐτὸς μόνος Θεὸς δῖαν. ἔςιν ἔτι] εςῖν ἐτέρος ζῶ. δἷαν. - αλλος 
244. τῇ. τεο. -Ἑ ὥλην αὐᾳ 447. εἰσὶν ἄλλοι Απη. 1. ἔριν ἄλλος. 
τις τ. Εα. 

ἘΧΙ. Ἰρεεῖξ οοηι. Ἰηΐερτ. 44. Θεὸν ἡμῶν] τον Θεὸν ἡμῶν 74593.. 
1οΒ. ΑἸεχ. καὶ ὁσίως} α καὶ 64. ΑἸ4. (εογς. ϑίαν. Μοῖᾳ. ζου 
οσίως 82, 9379 1οϑ. (οπΊρΡ!. ἀἰμιάντως (ἰπινιαοκία!ε) Ατπ. τ. Ατπη. 
Ἑὰ. καὶ ὁσίως τοορεύεσϑα!] ὁσίως καὶ πορεύεσϑαι δῖαν. Οἴτορ. 
καὶ φυλάσσειν] κα και 71. καὶ φυλάσσ. ἐντολ. αὐτῷ] κα 4άς. ἔν- 
τολὰς] τας εὔολας 64, 93, τοϑ, 123, 246. ΟὐμΊΡΙ. ΑἸά. ὡς ἡ ἡμέ- 
ρα] ὡσεί ἡμέρα 246. ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη] ὡς καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη 
Ατηη. 1. Ἄτγη). Εά. ἕως τῆς σημερίνης ἡμέρας δίαν, Θἤτον. 
γῆ ; 



-- 

ΒΑΞΙΛΕΙΩΝ Γ, 

. ΓΗ », δ ΄ » ᾿ξ Καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ ““άντες. οἱ. υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἔνυσαν ϑυσίαν ἐνώπιον Κυρίβ, Καὶ ἔϑυσεν ὃ 
ΚΕΦ ΨΠ, 

β με δὰ Κω ’ ἰδὲ ’΄ Ὡ ΚΦᾳ(Ἔ0ΨΕ.ΕΞ , 

σιλεὺς Σαλωμὼν τὰς θυσίας. τῶν. εἰρηνιχὼν ἃς. ἔϑυσε. τῷ Κυρίῳ, βοὼν δύο χαὶ εἴχοσι χιλιάδας,. 
νῆες Σ ὐ τον ἘΣ ἜΣ λος ᾿ 3. οί. ἡ 5. ε ἊΝ Ν Ζ΄ 
προδάτων ἑχατὸν χαὶ εἴχοσι χιλιάδας" χαὶ ἐνεκαίγισε τὸν οἶχον Κυρίε ὁ βασιλεὺς καὶ. πτάγτες. οἱ 

ΗΜ “2ιἷ.ς ΜΖ 3 ΄, ς Ζ ᾿ ε ἈΝ Ν ΄΄ ΓΞ 7 ἰδὲ Ν, ἐν Ω δῷ υἱοὶ ᾿Ισραήλ.. ΤῊ ἡμερᾷ ἐχείνη. ἡγίασεν ὁ βασιλεὺς το μεῦον τῆς αὐλὴς τ χατὰ ταρόσωπον τοῦ 
᾿ “ἰἰ Ἄς ε ΄ ᾿ νΌΌΌΝ , ", 9 “᾿ς 

οἴχα Κυρίε" ὅτι ἐποίησεν ἐχεῖ τὴν ὁλοχαύτωσιν καὶ τὰς ϑυσίας χαὶ τὰ ςέατα τῶν εἰρηνεχῶν, ὅτι 
Ν ΄ Ἄν ει “ ν » “7 ΄ Ν ἐν ΤΡ ἘΠ 9 ν ε ,’ ᾿ . κ 

τὸ ϑυσιαςἥριον το χαλχδν τὸ εἐγωπίον Κυρίου μιχρον τὸ μὴ συνασῦασι τὴν ὁολοχαῦτωσιῃν χαὶ τὰς 
Ἐς τ δον Ἂς τ Ὡς .᾿᾽᾿᾽ “ Ν " ες ν Σ “-“-ςκ ». 2 ν᾿ ςἜἅἬὟ νυσίας τῶν εἰρηνιχὼῶν. ὑπενεγχεῖν, Καὶ ἐποίησε Σαλωμῶν τὴν ἑορτὴν. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, χαὶ πᾶς 
2 ἐν 3 2. ὉῸΡὃΘΆᾷϑΡΣ δυο ΄ 23. Ν᾿ ὦ σόδ' ἫἩ ῶ ἕ Αἱ 77] ἼΩΝ 

Ισραηλ μετ αὐτᾶ, ἐχχλησία μεγάλη ἄπο τῆς εἰσοῦδ μα ἕως σοταμδ Αἰγὺπ|δ, ἐνώπιον Κυ.. 
“ “ “"» “,,νἊν 2 ΄ 2 ΄ Ν ΗΝ ν 2 Ζ 5. Ζ ΄ -- 

ρίδ. Θεδ ἡμῶν ἐν τῷ οἴχῳ ᾧ ῳχοδόμησεν, ἐσθίων χαὶ ποσίνων. χαὶ εὐφραινόμενος ἐνώπιον Κυρίβ Θεᾷ 
ε ολεοην ε Ζ ν » “ες: ΘΝ ΤΕ να :ξ ΔΨ δ λιν Σπυλό ὃν β 
ἡμῶν)ἑπ]ὰ ἡμέρας. Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξαπέςειλε τὸν λαόν' χαὶ εὐλόγησαν τὸν βασι.- 

ἥἄπ- "“ ἊΝ 2.“ ΄ ν. 2 ν ε ΄᾿ ἂ "να “οι ») λέα, χαὶ ἀπῆλθεν ἕχαςος εἰς τὰ σχηγώμαϊα αὐτῇ χαίροντες" χαὶ ἀγαθὴ ἡ χαρδίᾳ ἐπὶ τοῖς ἀγα-- 
“᾿ “ τον Ἰ οὐρὰ Ν ΄ 2. Ὁ Ν ὩΣ) ΟΝ “ ,), μ : 

᾿ϑοῖς οἷς ἐποίησε Κύριος τῷ Δαυὶδ δόλῳ αὐτᾶ, χαὶ τῷ Ισραὴῆλ λαῷ αὖτ. 

᾿ ᾿ ρ ᾿ ] ΄ Ν Ν ἐκ ἰὶ ᾿ ΚΑΙ ἐγενήθη ὡς συνετέλεσεν Σαλωμὼν οἰκοδομεῖν τὸν οἶχον Κυρίου, χαὶ τὸν οἶκον τϑ. βασιλέως, 

1Χ1]1. οεῖξ οοπι. ἱπῖερτ. 44, τού. 

64, 119. κα οἱ 93, 18... Ἰσραὴλ] -ἰ- μετ᾽ αὐῇε 247. Αἰεχ. Ατπι. τ. 
Αττι. ΕἘά. ἔϑυσαν] εϑυσιασαν 243. Κυρίου] -Ἑ τε Θεα 82, 93, 
168. Οοπιρὶ. 

1Χ1Π1]. Καὶ ἔϑνσεν] α εϑυσεν τοό. ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν] 
α 71. τὰς ϑυσίας]} τὴν ϑυσιαν 10, 82, 93. 1οϑ, 246. Οοπρὶ. 
τῶν εἰρηνικῶν] εἰρηνικας τιοό. ἃς ἔϑυσε] ἡν εϑυσε 11, το, 82, 93, τοϑ, 

. 546. -} ϑυσιᾶς 44. -Ἡ ὃ βασιλεὺς Σαλομὼν 242. ἂς εϑυσαν 24ς. 

γ.. Ἄἰεχκ. τῶς ὁλοκαυτώσεις ϑίαν. Οἴἶτορ. 

ἣν ἔϑυσαν (οπρὶ. ἃς ἔϑυσε τῷ Κυρίῳ] α γ1. 

βοῶν δύο. καὶ (ῃς) 54. ργαιγηῖτῖ. ἐκ Ασπν. 1. Ασίη. Ἑά. δύο καὶ 
εἴκοσι] δυο Ἰηΐες [π. ΔὉ 4]. πη. 93. βί΄. δῖαν. Οἴἶτορ. δύο καὶ εἴκοσι 
χιλιάδας] χιλιαδὰς κβ΄. 44. εἴκοσι καὶ δὺο χιλιαδὰς 247. ΑἸεχ, 
εἴχοσι χιλιάδας τ" εἴκοσι χιλιάδας 29] εἴκοσι χιλιαδας ταροξαΐων 
24ς. τοροξάτων] καὶ τροξαΐων 82, 93, 1ο8, 243. Οοῃηρὶ. ΑἸοχ. 
τροβαΐα 247. καὶ ἐκ τοροδάτων Ατγηι. τ. Ατηι. Εά. προξάτων--- 
χιλιάδας 25} α οὐπὶ ἰηϊεττηθά. 11, 44, τοό. καὶ εἴκοσι) κα καὶ 
ΑΙἴεκ. ἐνεχαίνισε] ἀνεκαινισε 144, 36, 242. (αἴ. Νίς. ενεκάινι- 
σαν 24... ὁ βασιλεὺς] Σαλωμὼν 247. οἱ υἱοὶ] α οἱ 1 ς8. 

ΠΧΙΝ. Τῇ ἡμέρᾳ] ργαπιιτ, ἐν 82, 93. 108. (οτηρὶ. Αγπι. ᾿ς 
Αγηι. Ε4. Οεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. ἐν δὲ ἡμέρα 5.ν. Οἴτος. ὁ βασι- 
λεὺς] -Ε Σολομὼν Οεοτρ. ϑ8Ϊλν. τὸ μέσον] α το 24)η.. τὸ κατὰ 
τυρόσωπον] τῆς καΐα τπροσωπὸν 247. ὃ ἐνώπιον προσώπου δ]αν. τὸ 

οἴκου Κυρίου] αὶ τα 18. τὴν ὁλοκαύτωσιν] - καὶ τὸ δῶρον 247. 

δ καὶ τὰς ϑυσίας] της ϑυ- 
σιας 242. καὶ τὰ ςέατα τῶν εἰρηνικῶν] τῶν ἐιρηνικὼν καὶ τῷ ςεο]α 
82,93, 1Ἰο8, τῶν εἰρηνικῶν 19] τῶν εἰρημένων 242Φ.Ὀ ὅὕτι τὸ ϑυ- 
σιαςήριον) δίιοτι το ϑυσιαςηριον Κυριου 19. διοτι τὸ συσιαςηριον 82, 
93, 1ο8. Οοπιρὶ. ὅτι αὶ τράπεζα Ατηι. τ. Ατπι. Εὰ, τὸ χαλ- 
κδν} α ϑίαν. τὸ χαλχᾶν τὸ ἐνώπιον Κυρίου] τὸ χαλκδν ἔἐνωπιον 
αὐΐου το. ἡ χαλκξς ἣ ἐνώπιον Κυρίου ἔφη Ατπι. 1. Ατπι. Εά. τὸ 
ἐνώπιον Κυρί] τὸ εν οἰκὼ Κυριε 24ς. μικρὸν] ργεπιῖτι. ἦν το. -Ἐ ἦν 
82, 93. 1οϑ8. (οιηρ!. Αττη. 1. Ασγγι. Ἑά. ϑιίαν. τοῦ μὴ δύνασϑαι] 
καὶ ἐκ ἰϑύνα]ο δίξασϑαι Ατπι. τ. Ατηι. Ἑά. (εοῦρ. τῷ μὴ δύνασϑαι 
ὑπενεγκεῖν δῖαν. Οἶτορ. -Ἑ δέξασϑαι ϑἰαν. Μοίᾳ.ΎἩ τῇ μὴ δύνασϑαι 
ζο. δά βη. οοπ).} του μὴ δυνασϑαι δεξασϑαι τὴν ολοκαυϊωσιν και το 
δωρον καὶ τας ϑυσιας τῶν εἰρηνικὼν 10, 52» 64, 74, 92, 93, τοῦ, τοϑ, 

οὐ χχ0» 120. 123, 134, 144,)236, 242, 244, 24ς. (ομρὶ. (δι. Νίς, ἔς, 
πα τὰς εἰρηνικᾶς, 44) 71. ἧς, οἸηΠ καὶ τὸ δώρον, ςς. τὴν ὁλοκαύ- 

Ρ Ἁ “ Ἁ ’ τῶωσιν δίς. κὦ ἤη. ἐοπη.} τὰς ὁλοκαυτώσεις καὶ δῶρα καὶ τὰς ϑυσίας 
τῶν ςεάτων, δαν. Οἶτος. τὰς ὁλοκαυϊώσεις τῶν δώρων καὶ ϑυσίας 
τῶν εἰρηνικῶν ϑῖαν. Μοῖᾳ. ὁλοκαύτωσιν υ][.] - καὶ το: δωρον 
82, 121, 243, 46, 247. ΑἸά, ΑΙεχ. ὑπενεγκεῖν} λ 82, 121, τ ς8, 
246, 247. ΑΙ4, Αγτπ. τ. Αια. Εά4. Θεογρ. μθεῖ ἴῃ ομαγαξξ. πλίπογα 
ΑΙεκχ. 

ἸΧΨ. τὴν ἑορτὴν] λα τῆν 44, 935 1τοϑ, 246. 

ἐν τῇ μέρα! ἐκεινῃ ἑορτὴν 447. ἧς, ΠΗ τὴν ἑορτὴν, ΑἸεχ. 
ρᾳ] ἐν τς. ἐκκλησία μεγάλη) ἐν ἐχχλησιᾶ μεγάλῃ 82. ἐχχλη- 
σίᾳ μεγάλῃ Αἰε. Ἠμδ49] Εμαϑ ςς, γι. ϑ8ιαν. Μοίᾳ. Ηϑαμ 
ὅς. Εἰμαὴ 82. Αἰμαϑ' 1:8, 246. ΑἸεκ. Εμαϑὼν 247. 
Αἰά. Δαϑὶμ Οὐ οζρ. Ἰχιμὰ 5]αν. Οἰἴἶτγοσ. ἕως ποταμᾷ)] ἕως οριξ 
τποταμε 19, 93. 1το8. εὡὼς τῶν ὁρίων ποταμε 82. εὡς εἰσοδὰ τοταμε 
242. ΘΕεῖῦ ἡμῶν 19} ργαπιίτι, τὰ 93» 1οϑ. 

8 .΄.0..΄--᾿ 

εν Τη Ἦμεέ- 

’ὔ ε εἈ 

πάντες οἱ υἱο0}} α ταΐδες. 

βοῶν δύο καὶ] 

Οεοσ. δ8(αν. Μοΐ. 

Ἃ φ ΑἉ ε ’ὔ ' 

τὴν ἐορτην---Ἔχείνῃ] 

Ἠϑὴμ. 

“Ὁ 

Θεδ ἡμῶν :“--Θεξ 

“( τ 

ἡμῶν 2]  4Ἰτεγαῖτ. σὰπὶ ἰητειτηθά. 44, τού. Οὐρὶ. Ψυϊσ.. ἐσϑών 
---εὐφραινόμενος] ἤσϑιε καὶ ἔπινε καὶ ηὐφράνϑη Οεοῖρ. καὶ εὐφραι- 
γόμενος} -Ἑ καὶ αἰνων το, 82, 93, τοϑ. ὙΠεοάοτεί. Ο. 30. ἰπ 3 Ἀερ. 
λ και 242. ἐνώπιον Κυρίᾳ Θεξ ἡμῶν 29] ἐνώπιον τῷ Θεξ ΤὨδοδοχει, 
Ϊ, οἴ, Θεξ ἡμῶν υἷ1.7 ,. 71) 247. Ρταταϊττ, του 93. 1ο8, Οοηρὶ, 
ἑπΊα ἡμέρας] Ἔ και επΐα ἡμέρας τέσσαρες καὶ δεκα ἡμερᾶς το, 92. 
Οομηρί. -Ἐ καὶ εἐπῆα ἡμέρας" τεσσαρας και δέκα ἡμέρας ζ5, ἴοβ, 
242. “ἢ καὶ τέσσαρες και δέκα ἡμέρας 93. -" καὶ επῆα ἡμέρας τισ- 
σαρεσκαίδεκα ἡμέρας τςϑ, 436. (243, 246. πγαγρ.) Αἰεχ, (δι. ΝΙς, 
Ἄγηι. ΕἘά. -Ἐ εδάσπι, ἤης ἡμέρας υἷἱτ. ΑΙ. 1. “Ἔ καὶ επῆα γυχτας 
247. -Ἔ καὶ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας ὙἸεοάοτει. Ἰ: οἷς. ἐν ἐπῆὰ ἡμέ- 
ραις δῖαν. Οἷἶτορ. ,μρίεμι αϊεδας εἰ βρίοια ἀϊούπο, ἰὰ εβ φμαῖεον ἠδεὶηε 
ἄϊεδες. ΜΝ ἱρ. 

ΤΧΥῚ. Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ] α εν 44). ὙΠεοάοχεῖ. 1. οἷϊ. 
λαὸν] ργατηϊττ, τταΐΐα 247. 
ὁ λαὸφ 5ϊαν. Οὗἶτορ. εὐλόγησαν τὸν βασιλέα] εὐλογησεν αὐῇον Ι], 
19, 82, 93, 1Ἰο8, 1.8. καὶ ὠπῦλϑεν] καὶ εὐλογησαν ἀντοὶ τὸν βαὶ 
σιλεᾶ καὶ ἀπηλδον 19) 82, τιοϑ. ἢς, πἰῇ καὶ αὐὖοι 91. καὶ ἀπηλϑὸν 
445 74, τού, 119) 1237) 1347 144. (ῃρὶ. Αἰεχ. Ατπ. τ᾿. Ατῃ. Ἐς. 

καὶ εὐλογῆσαν καὶ αὐοι τον βασιλεα και ηλϑεν 
1.8. καὶ ἀπηλϑεν---χαίρονῖες} και ἀπῆλθον ἐχάςοὸς χαιροῖἾες εἰς τὰ 
σκηνωματα '᾿αὐΐων 247). το σχηνώμαἾα αὐτϑ] τὸ σχηνωμα αὐτὰ 82, 
93. 108, 24ς. (πιρὶ. τὸν οἶκον αὐτῷ δῖαν. Οἷἶτορ. εἰς τὲς δόμους. 
αὐτῶν ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. αὐτῷ 19] αὐΐων (11. ἐχ οοττ. ἔργα {π.) ξς, 74, 
τού, 120, 1345) 144) 1.8, 416. αὐτὸν 242. χαίροῦες) ἐν χαρᾷ 
Ασπι. τ. Απη. Ἐὰ. καὶ ἔχαιρον Θδοτρ. χαίρων ϑῖΑᾶν. Οἴἶτορ. «χαί- 
ροήἾες" καὶ ἀγαϑὴ ἡ καρδία] χαίροντες καὶ ἀγαθὴ καρδίᾳ (6) 82. 
93. Οσπιρί. χαίροες τῇ καρδίᾳ ΑἸά. καὶ ἀγαθὴ ὅτε. δ ἔπ. 
ςοπ}.} 44. καὶ ἀγαϑὴ ἡ καρδία] ἐν αγαϑη χαρδιᾳ 246. φαιδρὰ 
καρδίᾳ δῖαν. ἀγαϑὴ ἡ καρδία) ἀγαϑῆι καρδίαι (80) 120. ἀγα- 
ϑη καρδία 134. ἡ καρδία ἐν ἀγαϑοσύνῃ Ατπι. τ. Αττη, ἘΔ. ἡ καρ- 
δία] α ἡ ςς, 94, 93, τοῦ, 144, 436, 245, 543, 244, 245. Αἰεκ, ἐπὶ 

λ 
ΤΟΥ 

τοῖς ἀγαϑοῖς) ἐπι πᾶσι τοις ἀγαϑοις 247. ΑἸεχ. Απῃ. τ. Ασα. Βά, 
τερὶ τῶν ὠγαϑῶν ϑίαν. τῷ Δαυὶδ δόλῳ αὐτῷ} τῳ ὅπλῳ αὐῇς Δανιὰ 
247. άλῳ αὐτῷ] ργαπιῖττ. τῳ 123, 2446. καὶ τῷ ̓ Ισραὴλ λαῷ 
αὐτὰ] α ςς. καὶ τῳ λᾷῳ αὐΐᾳ Ισραηλ 247. λαῷ αὐτϑ} τῶ λαῶ 
αὐτῷ Οοπηρὶ. καὶ τῷ λαῷ αὐτῷ ϑ8ῖαν. Οἴτορ. 

Ι. Καὶ ἐγενήϑη] καὶ ἐγενεῖο το, 82, 93, τοϑ, 246. Οοπιρὶ. εγε- 
Σαυ;. .᾿..} γετὸ δὲ 44. ὡς συνετέλεσεν) σιπι αὐ οίοίζει ϑγτ. Βατ- Η6δν. 

λωμῶὼν] ὁ Σολομὼν ΑΙά. οἰκοδομεῖν} οἰκοδομων (11. τηλγρ.} ξς. 6., 
71) 119, 123) 148, 24.ς, 246. ΑἸά. ΑΙεκ. οἰκοδομησαν 19, 44) 74» 
82, 92, 93, τού, τοϑ, 120, 1219 134) 144, 2316, 2452, 243. ΟΠ}. 
(δι. Νὶς. α 247. οἰκοδομήσας ϑῖαν. τὸν οἶκον 1] ,.ᾳ τὸν (4. 
τὸν οἶκον 2.] α οἰκον 236, 242. (αἵ. Νίς. τοῦ βασιλέως] κα τε 44. 
καὶ πᾶσαν] καὶ ἐποίησε πᾶσαν Θεοῖς. καὶ τᾶσαν ἃς. δὰ ἤη. 
ςοπι.] καὶ ττᾶσαν πραγμαϊείαν Σολομὸν ἐποίησεν, ὅσον ἐϑέλησε ϑαν. 
Οἰἴἶτορ. τὴν τραγμαείαν], τὴν 44. Σαλωμὼν 251 44. Σο- 
λομώνος 71. Σολομωνἧος (υἱ 4110]}} 82. αὐτὰ Σολομὼν ΑΙά. ϑίαν. 
Μοίᾳ. ὅσα) ἣν Απη. τ. Ατπ;. Εά. ὅσην ΟΘεοῦρ. ὅσα ἠϑέλησε] 
ὦ υϑέλησε γε. -ἔ ἐποιησε, δὰ ρυπέες ποίας. υἕ ἀείεπάυπι, ε3ο. 
λύσω 242. ποοιῆσαι!! ἐποιησὲν 19) το8. ποιήσε (Πς) 242. 

εὐλόγησαν] πυλογησαν τς. εὐλόγησεν. 

βα- 62, 653, 

64. 

ὅς. 

66. 

ΚΕΦ, 

1Χ, 

Ι. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ ΚΕΦ. ΙΧ. 

2. 

3. 

ι΄ 

᾿ Οοπρὶ. Δίεχ. Απτ. τ. Ασπι. Ἑά. 

δ ᾿ , 
᾿ ΄ “ χαὶ πᾶσαν τὴν πραγματείαν Σαλωμὼν, ὅσα ἠθέλησε “ποιῆσαι, δεύτερον, καϑὼς ὥφϑη ἐν Γαδχών. 

’΄ “ ς»“»“ Ν εκ ἴω εὐχὴν σου" ηγίαχα τὸν οἶχον τῶτον 
ἈΝ» ς 9 ΄ ο 3... κφὋ', χαὶ ἔσονται οἱ ὀφϑαλμοί μου ἐκεῖ 

[πεποίηκά σοι χατὰ “σᾶσαν τὴν σῥοσ- ἃ ) 7 “ 
ΝΕ ἊΝ ͵ ὃν ῳχοδόμησας τῇ ϑέσϑαι τὸ ὀγομά μου ἐχεῖ εἰς τὸν αἰωγα, χαὶ ἡ χαρδία μου “πάσας τὰς ἡμέρας. » » 3 Ὅ."Ὁ ᾿ Ν 3 ᾿ ΄ ΄-, ε ΄ 3 ε ΄ 

ἐνώπιον ἐμ, χαϑὼς ἐπορεύϑη Δαυὶδ. ὁ “Πατὴρ σᾶ, ἐν ὁσιότητι 
Καὶ σὺ ἐὰν ππορευϑὴῆς 

ν » 3 5 ν,, ᾿ χαρδίας χαὶ ἐν εὐθύτητι, 'χαὶ} τοῦ "Ξ Ν ΄ ἃ » ΄ 35.“ ΄ Ν Ἃ »“ 

“ποιεῖν χατὰ ππάγτα ἃ ἐνετειλάμην αὐτῷ, ἰἀα )τὰ προςάγματά μα χαὶ τᾶς ἐντολάς μὲ φυλάξῃς; Καὶ ἀναςήσω τὸν ϑρόνον τῆς βασιλείας. σου 
Ζ΄ ΄ » » ΄ Ω 5Ν πατρί. σΒ, Ἄέγων, Οὐχ ἐξαρϑήσεταί σοι ἀνὴρ 

ςραφῆτε ὑμεῖς χαὶ τὰ τέχνα ὑμῶν ἀπ᾽ ἐμοῦ, χα 
’ Ὰ» ἰϑὸ Σ»ἤ ες » μν ματὰ μὲ ἃ ἔδωχε Μωυσῆς ἐνώπιον ὑμῶν, χαὶ πὸ ΄ } Φϑ οὦ Νν ») “," »)ἹἉἬ Ν 5) νΧΝ Χυγήσητε αὕτοις, Καὶ ἐξαρῶ ΤΟΥ Ισραηλ ἄχο 1 ε » “Φ,.,»".2 , 2 »ε7 2 ΄ ἡγιᾶσα τῷ ὀνόματι μ8 ἀποῤῥίψω ἐχ προσώπου. 

ἐν Ἰσραὴλ εἰς τὸν αἰῶνα, χαϑὼς ἐλάλησα Δαυὶδ ς “ : 5.» » 7 2'.΄-Ν ν 2 ΄ ΠΝ ἤγδμενος ἐν σραήλ. ᾿Ἐὰν δὲ αποςραφέντες ἀπο-. 
Ἧ ’ Ἂ 2 , " Ν, γ. .ὕ μὴ φυλάξητε τὰς ἐντολάς μου χαὶ τὰ προςάγ- 

ρευϑῆτε χαὶ δελεύσητε ϑεοῖς ἑτέροις χαὶ προσ-. 
ἧς γῆς ἧς ἔδωκα αὐτοῖς, χαὶ τὸν οἶχον τοῦτον ὃν 
μδ8' χαὶ ἕςαι Ἰσραὴλ εἰς ἀφανισμὸν. χαὶ εἰς λά- λημα εἰς ππτάᾶντας τοὺς λαός.͵ Καὶ ὁ οἶχος ὅτος ἔςαι ὃ ὑψηλὸς, πᾶς ὃ διαπορευόμενος δ’ αὐτῷ ἐχςήσεται χαὶ συριεῖ, χαὶ ἐρᾶσιν, 

ἐξ Αἰγύπ]ου(ἐξ οἴκου δαλείας, 

ἰχ 4 ΄ ϑ ᾽ ΄ Ἐνγεχεν τίγος ἐποίησεν Κύριος 
τότῳ ; Καὶ ἐρᾶσιν, ᾿Ανϑ᾽ ὧν ἐγκατέλιπον Κύρ 

ἅτως τῇ. γῇ ταύτῃ χαὶ τῷ 
8 

ἂν» 

οἰχῳ 
ν. »)» μ, ἃ »φ, Ν ,᾿΄. » τον Θεὸν αὐτῶν, ὃς ἐξήγαγε τοὺς πατερας αὐτῶν “ ,, Ζ΄ '  ΞῚ ΄ Ν᾿ τ νυ Ν 2) . ρὸ “τ 

γχαῖ ἀντελάξοντο ϑεῶν ἀλλοτρίων χαὶ “προσεχύνησαν αὐτοῖς χαὶ ΣᾺ 2 2. . Ν ἰο ΣΕ ΄ 3. 2 ΝΙΝ Ν ΄ ΄ . Κ' 2. “2 ᾿ “ν 
ἐδάλευσαν αὐτοῖς, διὰ τϑτο ἐπήγαγε Κύριος ἐπ αὐτὲς τὴν χαχίαν Ταυτην" τότε ἀγήγαγε Σαλὼ- 

Δ 

11. Καὶ ὥφϑη] α καὶ 44. τῷ Σαλωμὼν] αὐτῳ 44. δεύτε- βον}] τὸ δευτερον 82, 93. Οοπῆρ. καϑὼς ὥφϑη] -Ἡ αὐΐῳ 82, 93, ιοϑ, 123) 247. ΟοπΊΏ}. ΑΙεχ. Απη. ἘΔ. ϑἴδν, καϑὼς καὶ ὥφϑη 
Ἄπῃ. τ. Γαβαών) Γαξαω 44, 9ς,. Γαξανόν Αττῃ. τ. Αγ, Εά.. 

ΠῚ. «ρὸς αὐτὸν Κύριος] Κυριος προς Σαλωμων 247. αὐτῷ ΑΙά. 
Κύριος πρὸς αὐτὸν ΑἸεκ. Κύριος] α 44, ται, 246. τῆς φωνὴ] 
α 19» 82, 93, τοϑ. (οπΊρ]. α τῆς ξςξ. καὶ τῆς δεήσεώς σου] κα σε 
ςςγ64,) 71, τού, 123,5 134, 144. 158, 436, 242. 244, 46. ΑἸά. ΑΙεχ.: 
(41. Νίς. τῆς δεήσεως---τοροσευχήν σε} αὶ ουπὶ ἰητεγτηρά, 44. ἐνώ- πιόν μ5} ἐνωπιον ἐμοῦ 11. ΑΙεχ, πεποίηκά σοι] Ργρετηΐτε, ἐδ το, 
82. ιδ τρεποιηκα 93, τοϑ, ργεπηῖτῖ. καὶ ῖς8. πεποίηκα σοι-- προσευχήν 68} α οὐτὴ ἱπιογπιοά, ΟΟτηρί. ἡγίακα ] ἡγιασα 82, 93, 
1οϑ8. (ὐοιηρί. ΑἸεχ. ργβπιῖι. καὶ 12ο. ΑἸά. Θεοῦ. διαν. τὸν οἷ- 
κὸν τᾶτον] α τοῖον 44, 93: πῃ. 1. Αγῃ. Εά4, -ὀ ἐκεῖ εἰς τὸν αἰωνα] 
εἰς τὺν αιωνα ἔχει 82. εἰς τὸν αἰῶνα εἰς τὲς αἰῶνας (υξ 41181) 5]αν. 
οἱ ὀφϑαλμοί με] α με το. οἱ ὀφϑαλμοί με ἐκεῖ] -Ἐ εἰς τον αἰωνα 
Π. ἐκεῖ 25] μοπῖς ροίξ καρδια μου 44, γι, 9 3» 108, 24.3,) 244, 247. 

καὶ ἡ καρδία με} α ἢ Αἰά. 
τασας τὰς ἡμέρας] ἐν τιάσαις ταῖς ἡμέραις (ἂς {τεχιεητοτ) βαν. 

Ιν. Καὶ σὺ], συ γι, 24ς, 246. ἐνώπιον ἐμ] ἐνωπιον μου ςς, 
64, 937) τοϑ, ττ0, 123, 236, 242, 24ς, 246, 247. Ο(ὐομρ]. Αἰεχ. (δι. 
Νῖο. καϑὼς ἐπορεύθη] α ἐπορευϑδὴ 44. καϑὼς καὶ ἐπορεύϑη Ατπη. 1. 
Δαυὶδ ὁ πατήρ σου] α Δαυιδ 246. Ργϑετηἶτε, καὶ δῖαν. Οἷἶτοσ. καὶ 
ἐν εὐϑύτητι!) α 44. λὲν τού, 1ς8. α καὶ ΑἸεχ. δἰ γωβίεία Ατοῦτ. 
καὶ τῷ ποιεῖν] κατὰ 44... α χαὶ 71) 74, 92) 93, 123, 236, φᾷς, 247. 
Οὐμρὶ. ΑἸεκ. (δι. Νίς. Ασπι. σ᾿ Ασα. Ἑά4. δά ἦος μὲ “δεεγει Αὐιδτν. 
κατὰ σᾶντα ἃ] κα͵α ταντὰ οσα "4. καὶ τῶ] καὶ ἐᾶν τα γι. 
καὶ τὰ προςάγμαἶα δες. δά ἤπ. οοπι.} α 44. φυλάξῃς] φυλαξας 
(υε νἱἀδἴυτ) 242. φυλαξεῖις (δι. Νῖς. 

Ν. Καὶ ἀναςήσω] κα καὶ 44, 247. Ἄτγη. 1. Αταν. Ἑά. τῆς βα- 
σιλείας) α Αἰεκ. ἐν Ἰσραὴλ 19] ἐπι Ισραηλ 11, το, γ1) 74, τοῦ, 
110) 120, 121, 134, 144. 236, 242, 24ς, 247. Οὐμρ]. ΑἸΙ4. ΑΙοκ. 
Ατπ). Σ. Ατῃ. Εά. ἐπὶ τὸν Ισραηλ 44. εν Ἱερεσαλήμ, 74, 93; 108. 
ἐν ̓ Ισραὴλ εἰς τὸν αἰῶνα] εἰς τὸν αἰῶνα ἐπὶ Ἰσραὴλ (φ4ῖ. Νίς. Δαυὶδ] 
τω Δανειδ 11. ῥγαπητε. τῶ 243, δ4ς. Οδῖ. Νίς. Θεοῦ. Δαυὶδ 
τσατρι.σΕ} τῷ τατρι σε Δανιδ' 74) 93, τοϑ. (πρὶ. προς Δαυιδ τον 
παΐερα σΒ 247. τσατρί σΒ} τῳ τατρι 44. Ῥτατηϊ. τῶ ςς, 64, γ1, 
745). τού, 120, 121, 1345) 1445) τς8, 236, 2.42, 344. 3248, 246. Αἴεχ, 
(αι. Νίο. οὐκ ἐξαρϑήσεταί σοι} , σοι 44. οὐκ ἐλλείψει σοι ϑίαν. 
σοι ἀνηρ] σᾷ ἀνὴρ 123. Αἴεχ, Ασῃ. 1. στη. Ἐά. ἐν Ἰσραὴλ 3] 
ἔπι τὸν ἰσραηλ εἰς τὸν αἰωνῶ 44. κεν 74. επι Ισραηλ 82, τοϑ. ἐπὶ 
Ισραηλ 93. ς 

ΝΙ. ᾿Ἐὰν δὲ---τὰν ἐντολάς μου) Οεοά αὶ συενεἰραἰπὶ α »"Φ, ϊεὶ 2) ο- 
πιΐπεγ εἰ ποη εβοα εν ες νεγίβσιόνε πισατα. .... Ἰιλίχαπι. ᾿ δὲ ϑίαν. 
Οἴἶτορ, ᾿ἀπορραφέδες] 44. καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν] καὶ υἱοὶ ὑμῶν 
Αγῃ). 1, Απῃ. ΕἘά, καὶ μὴ φυλάξητε--καὶ τοορεύϑητε} καὶ τὰ 

- 

-- 

τροςαγμαῖα μου ἃ ἐδωκε Μῶωσης ενωπίιον ὑμὼν μὴ φυλαξῆητε χαι “τορευ-. ϑητε το, 93» τοϑ, ἽΓβεοάοτει. Ο. 30. ἴῃ 3 Ἀερ. καὶ τὰ τροραγμαῖα μὲ ὦ εδωκεν ὑμῖν Μωσης μη φυλαξητε, καὶ τορευϑητε 82, καὶ τὰ τοροςάγμαῖά μὲ ἃ ἔδωκα ἐνώπιον ὑμῶν μὴ φυλάξητε καὶ πορευθῆτε ΟΟΠΊΡΙ. φυλάξητε] - ὑμεῖς Ατ. 1. Απῃ. Ρά, ἃ ἔδωκε] ἃ δέ. δῶκε 123. (δῖ. Νίς. ἃ δίϑωκαι (ῃς) 342. Μωυσῆς) Μωυσὴ γι. ἐνώπιον ὑμῶν] ἐνώπιον τράγων ὑμῶν 81Αᾶν. Οἴἶοσ. καὶ πορεύϑητε] λ 44. καὶ τορευϑηται 242. καὶ τπορεύϑητε ὃς. δὰ ἤῃ. σου. καὶ πορευϑῶσι καὶ δαλεύσωσι ϑεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσωσιν ἄὐτοῖς σαν. Οἶτορ. καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς], 44- αὐτοῖς] αὐῇας γ4. ΨΠ. Καὶ ἐξαρῶ] , καὶ 447. Ατπι. 1. Αστα. Ἐά. “ψνανι Ψυὶφ. Καὶ ἐξαρῶ τὸν Ἰσραὴλ] τεϊϊείαπι ἤγαεὶ Ἰιλξϊαπι. ἐξαρῶ] εξαιρὼ 74, καὶ τὸν οἷκον---ἐκ προσώπου μι] εἰ ἀἄονπειπι ἄαπε, φηάρα “ὐϊῥεαυὶ ἐἠ]ὲς ἱπ 
ΟΝ ἰπΦ γΠΦῸ, 2᾽ο71ςἰαρε ἰδίαι ἐα ογππ όμ:, 1 λέταητ, ὃν ἡγίασα] ὃν ἡγαπησα 54. καὶ ἔραι Ἰσραὴλ δες. χἀ ἔπ. ςοπ|. δὲ δγὲμ 77 αεὶ ἱπ 
2 εν οπεηη, εἰ ἰπ ορργοδνΐμηι ρορμίο. 1 Δῷδηῖ, Ἰ σραὴλ) ἹἽ ἐρεσαλὴμ, Ὑεοάοτει. ]. εἶτ. εἰς λώλημα] ἐχλαλημα 71. ἐπ βαῤείαρε γυϊς. 

ΝΙΙ. Καὶ ὁ οἶκος], καὶ 64. Καὶ ὁ οἶκος ---ὐψηλὸς} δὲ ἄρηγωρ ἀκσε ἐγ! ἀἰοίγία : 1ιλέϊαηι. καὶ ὃ οἶκος ὑψηλὸ; εἰς τὸ ταραδειγμα 
Αγηι. 1. Αἴπὶ. Εά. Κρ εἴονεμς ἀκμδο δγὶῤ ἐπ ἐχέρερέμη : Ψυ]ρ. ὅτος ἔφα!) αὶ ἔξᾶι 44) ζ5., ςς) ὅ4, γ1, 74, 92. τοό, 110) 120, 121, 
134, 144, 158, 236,.2..2.. 243, 244, 24ς. ΑἸά, Οαῖ. Νῖς, Ὑπεούογοῖ, 1. οἷς, δίαν. Οὐἶγοσ. ἔςαι ὁ ὑψηλὸς ὁ ὑψηλος ἐξαι το, 82, 93. τοϑ, 
246. βκ εξαι υψηλο; 247). ὁ ὑψηλὸς ἔγαι εἰς παράδειγμα Οοτηρὶ. 
λ ὁ Αἴοχ. πὰς--καὶ ἐρξσιν] εἰ ογιπὶς φμὶ ἐγαη δὲ! ρεν ἰδίαι, αὐριὶ- 
γαόίατ, εἰ ἀϊοζει ; 1,λδλη, πᾶς ὁ διαπορευόμενος] , τπτᾶς 246. 
Ρτϑεην τι. καὶ 24). τᾶς τοορευόμενος Ὑοοάοτοεῖ. ]. οἷξ. ὁ διαπο- 
ρευόμενος} α ὁ (1οϑ, υἱ νἱάεῖιτ.) Οοπιρ. ὁ διαπορευόμενος δὲ αὐ. 
τ} ὃς διαπορεύηται Ατγι. τ. Ατηι. ΕΔ. συριεῖ} συρεῖ (Π:) 110. 
διασυριει τ:8. καὶ ἐρδσιν] καὶ ἐρεῖ Ατπι, 1. ΑτπΊ. Εὰ, ϑῖδσν. ἝΜμ.- 
χεν] ἐνέκα 11, τ ς8, 2.3, 2445 2.47. ΑἸοχ. ἝΝνεχεν τίνος ὅζς. δὰ ἢη, 
ςοη,.] 2 7οβίει φηαηι γέσι γαῖ Ζο»είπας ΤΟΓΥ δ ἀκῖσ, εἰ ἀκὶς αἰονηρὶ ἦσε 
"παία ἢ Ἰ,λέϊαητϊ. Κύριος ὅτως} ΤΥ. ἜΡ 85) 123) 130. 144, 1.8, 236, 2.4.7. (ὑδῖ. ΝΠ. α ἕτως τού, αὐος Κυριος 242. καὶ τῷ οἴκῳ] 
καὶ ἐν τῷ οἴκῳ 44. κα καὶ 2.42. 

ΙΧ. ᾿Ανϑ᾽ ὧν] ανωϑὲν τοϑ. ἐγκατέλιπον} καελιπον 19.) 108. ἐγκαΐελειπον 242. ΑἸοχ. Κύριον Θεὸν] Κύριον τὸν Θεὸν 44, 93, 
1ο8, 134) 24ς, 2.6, 2.7. Οοπηρὶ. ΑΙ4. ργροπιῖτε. τὸν ΑἸοχ. αὐ- 
τῶν] αὐῦον ,4ς. ὃς ἐξήγαγε] τον ἐξαγαγοντα τρ, 823, 93, τοϑ, 
ΟοιηρΙ. ἐξ ΑἰγυπήΊου---δελείας] εξ οἰκα ϑαλειας εξ Αἰγυπῆε το, 82, 
93: 1ο8. (οπρρί. ἐξ οἴκου δαλείας} καὶ εξ 2..)η. ἐξ οἴκον δαλίας 
ΑΙεχ. καὶ ἀντελάξοντο] και οτι ἀντελαξοῦο το, 82,93, τιοβ. καὶ 
ἀντελαξετο γι. ϑεῶν ἀλλοτρίων] ϑεων ἐτερων 247. ΑἸεχ. καὶ 
τοροσεκύνησαν αὐτοῖς} ,. 10, 82, (93. υἱ νἱάεῖυτ.) τοϑ. προσικύνη- 
σαν] Ὡροσεκυνῆσεν 71. καὶ ἐδάλευσαν αὐτοῖς} αὶ 44) ζῶ, 74, τού, 
134) .447)230,.24.2. ΑΙεχ. ,αντοις 24). ἰϑάλευσαν] εδελευσεν γὰ; 

Καὶ ὥφϑη Κύριορ' τῷ Σαλωμὼν. Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Κύριος, Ἤχεσα. τῆς φωγῆς τῆς «τρθῦ-- εὐχῆς σου, χαὶ τῆς δεήσεώς σου ἧς ἐδεήϑης ἐγώπιόγ μου" 

122, ΩΣ 

ἜΣ Ὁ “ 



ωΣ»κ 

. ἐν 

"" ᾿ 

ἕι 

ΒΑΣΞΣΞΙΛΕΙΩΝ .Γ. 

μὸν τὴν σϑυγατέρὰ Φᾳραὼ ἐχ πόλεως Δαυὶδ εἰς οἶχον αὐτβ, ὃγ᾽ Ὁ θθομῆ δεν Ε ἑαυτῷ ἐν ταῖς ἡμέραις 

ἐκείναις. Εἴκοσιν ἔτη ἐν οἷς ὠχοδόμησε Σαλωμὼν τὰς δύο οἶχεῷ, τὸν οἶκον Κυρίου χοὶ τὸν οἶχον 

τϑ8 βασιλέως, Χιραμ βασιλεὺς Τύρου ἀντελάξετο τῇ Σαλωμὼν ἐν ξύλοις χεδρίνοις, χαὶ Ἐν ξύλοιὰ 

“ευχίνοις, καὶ ἐν χρυσίῳ, χαὶ ἐν “παντὶ ϑελήματι αὐτῇ" τότε ἔδωχεν ὁ βασιλεὺς τῷ Χερὰμ εἰς 

χοσι πόλεις ἐν τῆ γῆ τῇ Γαλιλαίᾳ: Καὶ ἐξηλϑε Χιραμ ἐχ Τυρν ἰχαὶ ἐπορεύθη. εἰς τὴν Γαλί-- 

λαξαν)τδ ἰδεῖν τᾶς «ὅλεις ἃς εν γεν αὐτῷ Σαλωμών' χαὶ ἄχ. ἤρεσαν. αὐτῷ, Καὶ εἶπεν Τί αἱ “Ὁ: 

λεις αὗται ἃς ἔδωχάς μοι ἀδελφέ , χαὶ ἐκάλεσεν αὐτὰς Ὅν: ἑωῤ΄ τῆς ἡμέρας ταύτης. . Καὶ 

ἤνεγκε Χαμ τῷ Σαλωμὼν ἑχατὸν χαὶ εἴκοσι τάλαντα χρυσία. [Αὕτη ἥ πραγ θδεια τῆς σρο- 

ν νομῆς, ἧς ἀνήνεγκεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν οἰκοδομῆσαι τὸν οἶχον Κυριῦ, καὶ "τὸν οἰχὸν τᾷ βασι... 

λέως, χαὶ σὺν τὴν Μελὼ, χαὶ τὴν ἄκραν, τϑ περιφράξαι τὸν φραγμὸν τῆς πόλεως Δαυὶδ, χαὶ 

τὴν ᾿Ασσδρ, χαὶ σὺν τὴν Μεδᾶν, καὶ τὸ τεῖχος Ἱερεσαλήμ,. καὶ τὴν. ̓ Εσὲρ. χαὶ τὴν Μαγϑὶ; χαὶ 

τὴν Γέζέρ... Φαραω: βασιλεὺς. Αἰγύπου ἀνέξη, καὶ χατέλάθετο τὴν ἝΞ ζερ, καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν 

ἐν συρὶ, καὶ αὖν. τὸν Χαναναῖον τὸν χαϑήμενον ἐν τῇ “σόλει ἀπέχτεινεν". καὶ ἔδωχεν. αὐτὴν ἀπο- 

ςηλᾶς «τῇ ϑυγατεὶ αὑτᾶ, υναιαὶ Σαλωμών. Καὶ φκοδόμησεν Σαλωμὼν τὴν Γαξὲρ, χαὶ τὴν 

Βα ϑρὺν τήν. ,χατωτάτην,. Καὶ. τὴν Βαλῶϑ,. καὶ τὴν Θεῤμᾶν. ἐ εν τῇ ἐρήμῳ, ἱΚαὶ; ἐν τῇ γῇ πάσὰς 

τὰς -σόλεις τῶν σκηνωμάτων, αἱ ἦσαν τῷ Σαλωμὼν, καὶ τὰς τύλεις τῶν ἁρμάτων, ᾿χαὶ πάσας : 

τᾶς πόλεις τῶν. ἵππξων, χαὶ τὴν πραγματίαν. Σαλωμῶν ἣν ἐπραγματεύσατο οἰκοδομῆσαι ἐ ἐν Ἱερος- 
ψ 

σαλὴμ, χαὶ ἐν τῷ Λιβάνῳ; χαὶ ἐν σάση τῇ γῆ τοῦ μὴ “κατάρξαι αὖτε: Πάντα τὸν λαὸν τὸγ 

ὑπολελειμμένον ὑπὸ τῷ ᾿Αμοῤῥαίου, χαὶ τοῦ Χετ]αίου, χαὶ τ Φερεζαίου," χαὶ τῷ Χαναναίου. χαὶ 

τ8 Ἑὐαίου, χαὶ τοῦ ̓ Ιεξασαίου, χαὶ τῷ Γεργεδαίου τὰ μὴ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὄντων, Τὰ τέχνα 
Ὄ-Ἕ...τὸϑ--Ὑ.........» 

διὰ τὰτο---κακίαν τἀύτη»} 2 ΤΌΡΙεΥ ἦος ἱπιρογέσυϊ ἐς ες νιαΐα σε... 

1ρξιληῖ. Κύριος ἐπὶ ̓ αὐτὰς] ἐπ ᾿ αὐἷες Κυριος 64. Κυριος αὐΐοις 93: 
κἶ ἐπ᾿ αὐτὰς Αἴεχ. τὴν κακίαν ταύτην] ρτοοπιϊῖ. πᾶσαν 82, 93; 
1οῦ. ̓ Θοαρῖ. Ρ ΡΓατηἶτ. συμπασαν 247. ΑἸεκ. τότε ἀνήγαγε δες. 
δἀ ἤη. οοπι.}] α. Οοπιρῖ. Οοτρ. ϑίαν. Ψυϊο. δαθεῖ ἱπῖεγ ὕποοὸς Απη. 
ἙἘά. - εἰς οἶκον αὐτῷ} εις τον'οἴκον αὐ 44). 82, 93, 1οΟ8, 123) 246. 
Αἰεχ. ὃν ὠκοδόμιησεν] ἐν ὦ ὡκοδομῆσεν τι2ο: κοδόμησεν---ντε- 
λάξετο ἴῃ ςοπ). 1ἰ.} ὡχοδομῆσεν εἴκοσι ἐτὴ καὶ τὸν οἶκον Κυριου. ὃ Χι- 
ραν δὲ ὁ ὁ Τύρου βασιλεὺς αὐελαμξανετο (τεϊ αι οπ,}Π5) 4.4. ἑαυ- 
«ῷ αὐτω 74, τού, 134) 1447)242, 2Δ4ς. κα 168. ἐν ταῖς ἡμέραιξ 
ἐκείναις] κα ς8. καὶ ἐγένετο ἐν ταις ἡμέραις εἐχειναις 247. ΑἸεχ. 
Απη. τ. Απῃ. ἕά. ᾿ 

Χ,. Εἴκοσιν ἔτη] εἴκοσιν ἔτεσιν 242. ἢς, ῥτγαταὶο ἔν, Ατπὶ. Ἐἀὰ. 
δῖαν. καὶ ἐγένετο μετὰ εἴκοσι ἔτη (οπιρί. εοτρ.  ΕΕἴκοσιν ἔτη ἐν 
οἷς] 1.8. τὰς δύο οἴκους) αὶ 247. 
φοπ,.] τὸ ἱερὸν Κυρίου Οεοτε. ϑ[αν. 
122. καὶ τὸν οἶκον] κα τὸν 144. 
ΣΙ. Χιρῶμ) ργαπηῖιε. καὶ 19, τοϑ. Ατη]. τ. Αττῃ. Ἑά. 
(υϊ ἴργα) 64. Οομρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. καὶ Χειραμ “46. 
ρου] βασιλεως Ἴυρα 247. 

ἮῬ ’Ὅ 

τὸν οἶκον Κυριξ ἄς. δὰ ἤη. 
Σ ’ 

Οἰχον Κυρίου] οἰκοὸν του Κυριου 

Χειραμ 

βασιλεὺς Ἰτύ- 

ἀντελάδετο] αὐελαμίᾷξανετο τ, ςς, 64), 

71) 74γ 82, 93, τοῦς 121) 134) 144,18, 236, 2.42,244, 24,6. (πρὶ. 
Ἁ]ά, ἀντελαΐξετο--κεδρίνοις] αήγμοῖ! ϑαἤογοη ἐπ ἐϊξπὶ: εεάγὶ ὅγτ. 

Βα: δε. τοαρεῖχε ξύλα κέδρινα ϑἷαν. Οἤτορ. 
Σαλωμὼν 24ς. τα Συλομωνῖος 246. 
Ἄγηι. 1. Ασπι. ΕἘά, κεδρίνοις7 κεδρυνοις 242. ἐν ξύλοις κεδρίνοις καὶ} 

α 19, 108. καὶ ἐν ξύλοις τοευχίνοις} κα εν ξυλοις 447γ71γ) 246. , ΑΪΙεχ. 

καὶ ξύλα τεύκινα δῖαν. Οἶτορ. καὶ ἐν χρυσίῳ] αὶ ἐν 449 244. καὶ 

ἐν χρυσίῳ---ϑελήματι αὐτὰ} καὶ χρυσίον, καὶ πᾶν ϑέλημα αὐτῷ 8ῖαν. 

του Ὁ Σαλωμὼν] τω 

ἐν ξύλοις κεδρίνοις} κα ξύλοις 

Οὔἶτοσ. καὶ ἐν τιαντὶ ϑελήματι αὐτῇἢ᾿ κα 44.- ἐν ταντὶ] α ἐν 
ΑἸεχ. τότε ἔδωκεν) τότε ὠκοδόμησεν ΑἸεχ. ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς 

τῷ Χιραμ] εδωκεν αὐτῳ ὁ Σολομὼν 44. 
γ1,) 82, 93) τού, τοβϑ. Οοηρὶ. ΑἸά, Αττι. 1. 
416, 242. (Αἵ. Νῖς. 

24,ς, 447. ΑΙεχ. 

ὁ βασιλεὺς} -Ἐ Σολομὼν 
Σαλομὼν γ4., 110, 

Ἔ Σαλωμὼν 1205) 121, 134, 1445 1ς8, 244. 

Σολωμὼν ΟΘεογρ. ϑίαν. τῷ Χιρῶμ)] τω Χειραμὰ 
247. κα Απῃ. Ἐά. εἴκοσι ὅζο. δἰ ἔῃ. ςοπι.7 ἐν τὴ Γαλιλαίᾳ πολεις 

εἴκοσι 44. ἐν τῇ γὴ τῇ} α τῇ γῆ το, 82, 93) 108, 247. Ατηι. 1. 
Απη, Ἐά. ἐν γῆ Οοπιρὶ. μαθεῖ τῇ γῆ ἴῃ Ἄσπαγδέϊ. τηΐποσε ΑἸθχ. 
Γαλιλαίᾳ] Γαλιλαιας 92, 242. 
Νῖο.. 

ΧΙ. Χιρὰμ ἐκ Τύρου] εκ Τύρου Χιραμ 44. 
τῦολεως αὐτο 1059 82, το8. -Ἐ εχ τῆς πόλεως αὐΐᾳ 9. 
λιλαΐαν] εἰς γὴν Γαλιλαίαν 74. τὸ ἰδεῖν} α τας 247. 
Οοιηρὶ. “ ἰδεῖν βελόμενος ϑῖαν. Οἰζορ. 

τῇ 
τῆς Γαλιλαιὰς 123) 216, 340. σαι. 

» ΝῚ 

εἰς τὴν ἴα- 
ρῷ Σ ἊΦ 

του εἰδεῖν 

Ά ͵ὔ Ἀ ΄ 

τας πόλεις] τὰ; τόλις 

. φέ] αδελφε με 247. ὦ ἀδελφέ Οοπρρὶ. 

ξετο] προκατελάδετο Οοπηρῖ. 

ἐχ ἜΚΩΙ Ἔσο 

᾿. 

(Πς) 242. ᾿ τὰς πόλεις---ΕΣΞΣαλωμώὼν] τὰς πολεις ταυτας 44... Σα. 

λωμών] Ἕ καὶ ἴδεν Οεοτρ. δῖαν. Οἴτορ. καὶ οὐκ ἤρεσαν αὐτῷ} 
καὶ οὐκ ἣν αὐτῷ ρεςὸν Απη. τ. Ἄση. Ἑά. Οεοτρ. ἤρεσαν] ἡρέσεν 

ξς) 74.) 93» τοῦ, 120, 121») 1347) 236, 243) 244. ᾿ 
ΧΙΙ. Καὶ ἀν] «Ὦ Χειραμ 195 82, 93. (οπηρὶ. Ἔ τῳ Σολομων 

44. -Ἐ Χιραμ τοῦ. ΤΙ αἱ πόλεις] τι εἰσιν αἱ τολεῖς το, 82, 93, 
108. Οοπιρί. Ατπὶ. τ. Ἄττῃ. Ἑά. τί μοι εἰσὶν αἱ πόλεις 51λν. Οἴἶτορ. 
αἱ πόλεις αὗται] κα αυται 44. ἴδωχάς μοι] διδωκας μοι 5245. ἀδελ- 

καὶ ἐκάλεσεν αὐτὰς Ὅριον] 

εἰ υοταυΐ! εας Τεγπεήπετα ὅγτ. Βατ- Ηεῦγ. εἰ ἀρρεϊαοὴ ἐας Ἰεγγαν (λα- 

ὀμὶ Ψυὶγ. ᾿ Ὅριον} γ᾽ δελείας, κατὰ τὸ ἑδραϊκὸν (ῆς ἴη ἱρίο τεχίυ 
Ἰηξεπαπι) ὅ ὅριον 82. ὅριον 121. ὕρια Ατη). 1. ΔἸ Πιϊε ὁπιηεβ. ΑΓ. 
Ἑά. ὅριον τραχὺ (ἰΐπιος α26ν) Οεοτς. γῆν Χαξοὺλ δϊαν. Οἴτορ. 
ὅριον (Χαδὲλ) ϑ8ϊαν. Μοίᾳ. 

ΧΙΝ. Καὶ ἤνεγκε] καὶ ἀπέξειλε 105) 82, 93. Οοπρί. 
λωλὼν]} τῳ Σολομὼν 246. 

τῷ Σα- 
ἑκατὸν ὅζς. δὰ ἔῃ. σοπ.} χρυύσιξ ταλαᾶν- 

τα εχαῖον εἴκοσι 44. καὶ εἴκοσι] α καὶ 236, 245, 246, 247. χρυ- 
σί5} χρυσίου (ἢς) 2.2. χρυσίω 24ξ. 

ΧΨ. Μετ. τςττῶς. ϑεσυυπτιγ ἴθ Οοάϊοε 247. Ἐπ, Οοηιρὶ. εἴ 

Μεγήοπίδιιβ Αστηεη. Οεογρ. δ[αν. εἰ δ ϊρ. ϑοάδῃ ογάϊμε φυο ἰῃ Ἑά. 

ΑἸεχδηάτπα. (ἢ. σαρ. χ. νεγ, 22.) Αὗτη ἡ τραγμιλ]α] αὕτη ἦν ἡ 
πραγματεία 247. καὶ αὕτη ἡ πορραγμα]εία (οπηρ. καὶ σὺν τὴν 
Μελὼ] καὶ τὸ τεῖχος Ἱερεσαλὴμ, Οοπιρὶ. ᾿Ασσὲρ]) ᾿Ασσὼρ ΟοπΡ. 
καὶ σὺν τὴν Μεδαν---τὴν Μαγδὼ] καὶ τὴν Μαγεδδὼ Οοπιρ. Μὰε- 
δαν) Μαειδαν 2.7. σὶρ] Ασσερ 247. Γεζέρ] Γαδέρ Οοηφιὶ. 

ΧΥΙ. Φαραὼ βασιλεὺς] και βασιλεὺς Φαραω 247. κατελᾶ- 

Γεζὲρ] Γαζὲρ (ὐοπιρὶ, ἐνέπρη- 
σεν] ἐνεπύρισεν ΟοιηρὶΪ. σὺν τὸν Χαναναῖον} αὶ σὺν 247. ΟΠ. 

’ Ἁ .“ ξ΄ 

τὸν καϑήμενον] τὸν χατοιχᾶντά ΟΟΩΤΡΙ. ὠπεχ]εινεν} ἐϑανάτωσεν 

Οοπηρ!. ἀπορολὰς] ἀπορολῆ 547. ϑυγατρὶ αὐτῷ] ϑυγατρὶ αὐ- 
τὰ Οοπρρὶ. ᾿ 

ΧΝῚΙ. ᾧκοδύμησεν Σαλωμὼν] ΤῪ. Οοιρ. κατωΐχτην] κακο- 
ςάτην (Ή0) 247. κατωτέραν Οοιηρὶ. 

ΧΨΝΙΠΠ. τὴν Βαλῶϑ)] α τὴν 247. τὴν ἀπ ἐν Οοπρ. θΘερ- 

μα] Θερμων 247. Θαμὼρ Οοιηρί. ; 9. Δ ὸ 
ΧΙΧ, Καὶ ἐν Τῇ γῆ “σκηνωμάτων καὶ πάσας τὰς τύλεις τὰ; 

ὀχυρὰς (Οπρὶ. αἱ ἧσαν---τῶν ἀρμάτων} λα ουπὶ ἱπτεγιποί. 247. 
καὶ τὰς] καὶ πάσας τὰς ΟομηρΙ. τὴν τραγματίαν] τὴν σραγμα- 
Τείαν Οοπιρ. τῇ μὴ Ἰ κατάρξαι αὐτῷ} τῆς δυναςείας αὐτὰ (οπιρί. 

ΧΧ. τὸν λαὸν] α 247. τὸν λαὸν τὸν ὑπολελειμμένον] τὸν ὑπο. 
λελειμμένον λαὸν Οοπρ. ὑπὸ τοῦ---Χεταί:] ἀ ἀπὸ τοῦ ῦ Χεῆαΐε καὶ 
τοῦ ᾿Αμοῤῥαίου (οπηρ].. του ὑ μὴ --ὄντων] τῶν μὴ ὄντων ἐκ τῶν υἱῶν 
Ἰσραήλ Τοτρρὶ. τον μὴ εχ} τῶν μἢ ἐκ 247. 

ΚΕΦ, ΊΥΣ, 

10, 

ΠῚ, 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 10. 

20. 

21. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ . 
ΚΕΦ. ΙΧ, 

ΡΣ 

22. 

«" 

γ 23. 

24. 

25. 

26. 

5. 

248. 

᾿᾿-" 

αὐτῶν τὰ ὑπολελειμμένα μετ᾽ αὐτὴ, ἐν π᾿ ες βμένα μετ᾽ αὐτὲς ἐν τῇ γῆ» Δ; » » Ξ᾿ ὃς οὐχ ἠδύναντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐξολεθρεῦσαι αὐ. ἘΝ ΝΟΣ Χ 2.νΝ ᾿ γ Ε ς᾽ τᾷ ΜΝ ο“ 
2 “ ς" 

τϑρ" χαὶ ἀνήγαγεν αὐτὸς Σαλωμὼν εἰς φόρον δαλείας ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Καὶ ἐχ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὐκ ἔδωχεν Σαλωμὼν εἰς πρᾶγμα, ὅτι 3 Ν, 3, 
ρῶ ρὼ αὐτοὶ ἦσαν ἄνδρες πολεμιςαὶ, χαὶ πταῖδες αὐτῇ, ΠΝ Ψ3, 2. »Ὁ Ν ν“ 2. κοι. Ν» “ε ", ΝΞ "" 

χροὶ ἄρχογτες αὐτξ, χαὶ τρισσοὶ αὐτδ, χαὶ ἄρχοντες αὐτῷ τῶν ἁρμάτων, χαὶ ἱπχεῖς αὐτῇ. Οὗ- ε»ν ες » 7 ς».» “,»ἤ» ρὸ 
' 

τοι οἱ ἄρχοντες οἱ ἐςηλωμένοι οἱ ἐπὶ τῷ ἐργοῦ τῇ Σαλωμὼν, “πεντήχοντα χαὶ «τενταχόσιοι, ἐπι-: “ 2 “ ΝΕ Β “ἘἀΨὖ ΝΆ ἤραταντες ἔν τῷ λα, οἱ προιᾶγτες ἐν τῷ ἔργῳ. ν ΨῬ ες ,“ ΝΥ 2. νν ὑτόκις Ν ΄ ρος οἰχον αὐτῆς, ὃν ῳχοδόμησεν σὺν τὴν Μελώ. 

Πλὴν ϑυγάτηρ Φαραώ, ἀνέξη ἐκ πόλεως Δαυὶδ 
Καὶ ἀνεξίξασεν Σαλωμὼν τρεῖς χαϑόδες ἐν τῷ ΕῚ »“ςς΄΄ς ΄ ον 3 ΐν 2..Ν ρ" 

᾽’ ρ᾿ 
ἐγίκυτῳ ὁλοκαύτωμα, χαὶ εἰρηνικὰς ἐπὶ τῷ ϑυσιαςηρίου ὃ ὠχοδόμησεν τῷ Κυρίῳ, χαὶ ἐθυμία αὐ- ΜῊ ῤ 

Ν 9 ’ ΗΝ τος εἰς πρόσωπον Κυρί8' χαὶ ἀπήρτισεν σὺν τὸν οἶχον. 
Σαλωμὼν ἐν Γ᾽ ασίων Γαξὲρ τὴν ὅσαν ἐχομένην Αἰλὰϑ' ἐπὶ 
γῆ Εδώμ. Καὶ ἀπέςειλε Χιραμ ἐν τῇ γηὶ τῶν “παίδων 
ϑάλασσαν μετὰ τῶν “παίδων Σαλωμών. Καὶ ἦλϑον εἰς 

΄-ς φὉ ε ᾿Ἄ, “Ὁ. 2 ΄ ς : Ν Καὶ γαὺν ὑπὲρ ὃ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς 
τϑ χείλους τῆς ἐσχάτης ϑαλάσσης ἐν 

ϑ. Ὁ. Ν 9 ΄ 93 αὐτϑ ἄγδρας ναυτικὰς ἐλαύνειν εἰδότας 
᾿Σωφιροὶ, χαὶ ἔλαξον ἐχεῖϑεν χρυσίου ε Ν Ν » Ζς᾿ Ν ἰϑν ρῳ ΄ εχᾶτον χαὶ εἰχοσι τάλαντα, χαὶ ἤνεγχαν τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν. 

ξ΄ »ν»ν γν 

3 
ΚΑῚ βασίλισσα Σαξὰ ἤκεσε τὸ ὀγομᾶ Σαλωμὼν χαὶ τὸ ὄνομα Κυρίου, χαὶ ἦλϑε πειράσαι αὐ- τὸν ἐν αἰνίγμασι. Καὶ ἦλϑεν εἰς Ἱερδσαλὴμ ἐν δυνάμει 
ἡδύσμα]α χαὶ χρυσὸν “πολὺν σφόδρα χαὶ λίϑον τίμιογ' 

͵ 

ΧΧΊῚ, μετ᾽ αὐτὲς] μετ᾽ αὐΐκ 447. 
ἐξολεθρεῦσαι) ἐξολοθρεῦσαι Οοπρρὶ. 

ΧΧΙ. εἰς πρᾶγμα] κα εἰς 247. 
τολεμις αἱ] ργαπηΐττ. οἱ 447. οἱ ἄνδρες 
ἄρχοιϊες αὐτῷ δες.] καὶ ἡγεμόνες αὐτὶ δυνατοὶ αὐτῷ, καὶ ἱππεῖς αὐτοῦ 
8 Οοὐϊοεβ δεῦρ. ἄρχονες αὐτῷ 191], αὐτῷ Οομρρι. 
ἀρμάτων] κ᾿ αντε 247. τῶν αρμιάτων αὐτῇξ Οοτρὶ. 

ΧΧΙΠΙ, Οὗτοι οἱ ἄρχοντες] καὶ ὅ8τοι ἀρχοῦϊες 247. Οὗτοι οἱ 
ἄρχονῆες---τοῦ Σαλωμὼν] ἦσαν δὲ ὥρχονες οἱ ἐπιςάμενοι ἐπὶ τῶν ἔργων 
Σολομῶντος (Ωρ. οἱ ἐπὶ τῷ ἔργ} α οἱ 4). τῇ Σαλωμὼν} 
λτε 247. εντήκοντα καὶ πεντακόσιοι] τσενταχόσιοι καὶ τσεντη- 
κοντα 247. ς, ἔπε καὶ, Οοπιρ. ἐπικρατῶιῇ]ες] Ργοτηΐτς, οἱ 247. 
χυριεύοντες ΟΟΙηρί. οἱ τποιῶντες ἐν τῷ ἔργῳ] τῶ ποιοῦντι τὸ ἔργον 
(Ουρι. ᾿ : Ξ 

ΧΧΙΨ. Πλὴν] ηδὴ 24). Πλὴν ϑυγάτηρ Φαραὼ] ἡ ϑυγάτηρ 
δὲ Φαραὼ Οοπιρ!. Μήία αμέεηι Ῥλαναοπῖρ Ψυὶφ. Φαραὼ] ργαγηΐτι. 
τῷ Οὐπιρὶ. ἐκ πόλεως] ὠπὸ τῆς πόλεως (οπρ. «ρὸς οἶκον) 
εἰς οὐκον 247. εἰς τὸν οἶκον ΟΟπρί, ὃν ὠκοδόμησεν] ὃν ὠκχοδομησεν 
ἄντ 247. (ΟγΡ]. ὃν ῳκχοδόμησεν ὅτο. δὰ ἢπ. ςοπη,] τότε ὠκοδό- 
μῆσε καὶ Μελών Οοάδχ πὰς ϑεγρῖ!. φωαηὶ “ἰὐβεανέγα! εἰ δαίοπροι ς 
ψυὶς. σὺν τὴν Μελώ] τοτε ὠκοδομησε τῇ Μελῶ (Π0) 247). τότε 
ὠκοδύμησε Μηλλώ ΟΟΠΊΡΙ. ἑῶπς σαάϊῥεαυὶ ΜΜϊΐο. γυϊρ. 
ΧΧΨ. ἀνεδίξασεν] ἀνεδιξαζε 247. τοροσήνεγκεν Οοιηρί. τρεῖς 

καϑόδες---ὁλοχαύτωμα τρισσῶς κατ᾽ ἐνιαυτὸν ὁλοκαυτώμα]α Οοπνρὶ. 
ὁλοκαύτωμα] ολοκαυτωμαῖα 247. ἐπὶ τὰ “υσιαςηρίου) ἐπὶ τὸ ϑυ- 
διαςήριον Οοτηρ. ὃ ὠκοδόμησεν] ὃν ῳκχοδομησεν 111. καὶ ὠκοδομησε 
247. ἐϑυμία] ἐϑυμίασεν Οοῃ)ρΙ" αὐτὸς εἰς τυρόσωπον Κυρίου] 
ἐπ᾿ αὐτὸ τὸ ὃν ἐνώπιον Κυρίου Οοπιρὶ. εἰς τορόσωπον] εἰς τον τροσ- 
ὠπὸν 247. καὶ ὠπήρτισεν σὺν τὸν οἶκον] καὶ συνετέλεσε τὸν οἶκον 
Οὐοιηρὶ. - σὺν τὸν οἶκον] σὺν τῳ οἴκῳ 247. 

ΧΧΝῚ. Καὶ ναῦν] καὶ νανς τοῦ. 
ἐποιῆσεν ὃ βασιλεὺς Σολομὼν νῶὺν τὸ, 82, 93, 1ο8, 246. (ομρρί. 
Ασπι. 1. Ασῃ. Εά. Οδογρ. ϑίαν. ὑπὲρ 8] ὑπέρου (Πς) 134. α 168. 
ὁ βασιλεὺς Σαλωμῶν] Σαλωμων ὁ βασιλεὺς 1], 244. ἐν Γασίων] 
Εργασιων τ2ι. ΑἸά, Γασίων] Μαεσειων 11. Γαιασιων 109, τοϑ. 
Γαΐ Σιὼν 82. Γεσείων 93. Γαλίὼν 144,242. Τασίων 24ς. ᾿Ασιὼν 
Οοπρ. Γασίων. Γαξὲρ] Γαδαυὸν Γαξὲρ Αγ. 1. Γασὼν Γαξὲρ 
Θεοῖς. Ἐργάζᾳ Γαξὲρ. 51ν. Οἴχορ. ““ῥρηραδεν γυϊρ. Γαξὲρ) 
Γαμεῖρ τῷ. τὴν ὅσαν ἐχομένην Αἰλὼϑ] ἣ ἐξὶν ἐγγὺς παρὰ ᾿Εχαὰϑ 
Απτῃ. τ. Αγηι. ΕΔ. ἔς, οὐὔπι ἦν ῥτὸ ἐρὶν, Θεοῦ. ἣ παρὰ Ἐλαϑ' 8ίαν. 
ἐχομένην) ἐχομενα το, 82, 93. Οοπιρί. Αἰλῶϑ] Α,3αλ 19) 1οϑ. 
Ελαϑ' 44, ςς, 745) τού, 120, 121) 134) 144) 242, 244, 24ς. (αἴ. Νίς. 
Νεελαϑ.. ἐν Βερνίκη Δίελοϑ' (ῆς) γ1. Αἰλωϑ' 1ς8. «Αα!ὰ ϑγτ. Βατ- 
Ἡξεῦδς. ἐπὶ τοῦ χείλους] υμρεν ἰαῥὴμπι ὅγυ. Βατ- ΗΠ δτ. χείλους] 
τεῖχὲς 44. τῆς ἐσχάτης ϑαλάσσης} ϑαλασσης ἐσχατῆς ι0. 
α ἐσχάτης 44, 64. της ϑαλασσὴς τῆς ἐσχάτης ξξ, 74γ 82, 92,93» 
τοῦ, τοϑ, 119, 120, 121) 1237) 134) 144) 242, 241, 244, 241) 246. 
νον. 1]. 

ὃς οὐκ ἠδύναντο] α ὃς 247. 
δελείας) ,. Οὐπρρὶ. 

εἰς δαλείαν Οομηρὶ. ἄνδρες 
οἱ τολεμιςαὶ Οοπρ. καὶ 

Φ. κ"“ῳ Ξ., 

ἄντα των 

4 .“ Ἃ Καὶ ναυν---Σαλωμὼν] καὶ΄ 

βαρείᾳ σφόδρα: καὶ χάμηλοι αἴρουσαι 
χαὶ εἰσῆλθε πρὸς Σαλωμὼν, χαὶ ἐλάλησεν 

ΑΙά. σας. Νίς. τῆς ϑαλασσης τῆς ἐρυϑρφς τῆς ἐσχατῆς 71. τῆς 
ϑαλασσης ἐσχατης 426. ϑαλάσσης τῆς ἐσχάτης Οοπιρί. »παρὶς 
γμότὶ α]ρ. ἐν γῇ} ἐν τὴ γὴ 19. εν τὴ ξς. ᾿Εδωώμ) Αἰδωμ 82, 
93. Ἐδών Οοπρρὶ. 

ΧΧΨΙ͂. ἐν τῇ νη}] μετὼ τῆς νπὸς Αγαν. τ. Ατην. ἘΔ, ἐπὶ τῆς 
γηὸς Οεογρ. ϑ8ῖαν. Μοΐᾳ α ϑίαν. Οὗτος. τῶν πραΐδων αὖτξ} ἐκ 
τῶν παίδων αὐτῷ Αττη. τ. Ατηι. Ἐά, ἀπὸ τῶν παίδων αὐτὰ ϑίαν. 
ἄνδρας ναυτικοὺς] ὥνδράσὶ ναυτικὰς (Πς) ο3. παπμίας. ϑγτ. Βαι- τ. 
λιἄνδρας Αττη. τ. Ατπι. Εά. ναντικὰς} γαυΐας 24ς. ἐλαύνειν 
εἰδότας} λαον εἰδοτας ελαννειν 19) 82, 93» τοϑ. Οορί. Τα. γι. 
λεδοτας τς8. μετῶ τῶν παίδων] κα των 144, 242. 

ΧΧΝΊΙΙ. ἦλθον] ηλϑὲν 44, ςς, 64, 74, 85, 1οῦ, 120, 121, 123, 
1245) 144) 236, 242, 241, 244, 24ς. ΑἸά. (δι, Νῖς. ἐπορεύϑησαν 
Αγῇ. σ᾿. Ασῃ. Ἑὰ. Σωφιρὰ] Σωφηρα 44. 64, τοῦ, 19. 120, 1215 
1345) 144) 236, 242, 243, 244,246. Ὠφειρα 93. Σοφηρα 24ς. Σωχα 2 0 
φειρὰ Οοπιρὶ. ΑἸὰ. Σωφαρὰ ΑἸεχ. Σοφερὰ ὙΠεοάογεϊ. Ὁ. 22. ἴπ 
3 Ἀερ. Σωπερὼ Ατγῃ). τ. Ατην. ΕἘά. Σωπὶρ Οεογρ. ᾿ἘἘφὶρ 8]αν. 
Οἶτορ. Σωφὶρ ϑῖαν. Μοΐᾳ. 

71,74) 82, τού, 1195) 120, 121» 123,134.5 144, 236, 242, 243, 244, 
24ς. ΑἸΙά. (δι. Ν:ς. χρυσίε] χρυσίω 24ς. α 246. χρυσίον Ο δῖ. 
Νῖς. αρυσίε--ταλαν]α) τετραχοσιὰ και εἴκοσι ταλαΐα χρυσιε 
19, 93») 1οΒ8. (οπηρί. τετρακοσια καὶ εἴκοσι ταλανῖα χρυσιον 82. 
ΟΗΤΗΤΙ φμαάγ ὀπίον τα υἱρὶπηὶ ἐαϊρπίογενε γυϊρ. ἑκατὸν καὶ εἴκοσι] 
α καὶ 11,244. Οεογρ. κα ἐκατὸν καὶ 44. τετρακχοσια καὶ εἴκοσι 64, 
92, 121, 1ς8, 246. ΑἸά. Αἰεχ. Ατγη. 1. Ασγῃ. Εά. αν. τετρακοσια 
24. τετράκοσιοι καὶ εἰχοσι 247. ἑκατὸν καὶ εἴκοσι τάλαν)α} τα. 
λανα τετρακοσιία εἴκοσι 71. ταλαῆα εκᾶτον εἰκοσὶ 242. 
Ἤγεγχε 44, ςξ) 64) 71, 745) τού, 119, 120, 121, 1347 1447) 246. ΑἸά. 
ἤνεικαν (ἢ0) 24ς. τῷ βασιλεῖ] α βασιλεῖ 93. Σαλωμών] Σο- 
λοίλωντι (υἵ ΌΡτΔ) 246. 

Σαξὰ] Σαξαα 

ὕνομια Κυρίχ) 

1. Καὶ βασίλισσα] καὶ ἡ βασιλισαα 247. 
(ἢς ᾿η78) 2ές. ἤκασε) ἀκέσασα, ϑῖαν. Οἴτορ. 
Ἡ καὶ σοφίαν Σολομὸν Αττὴ. 1. Ατπ. Εάὰ. καὶ ἦλϑε] - εν Ιερα- 
σαλημ 44 πειράσαι) τῇ πειρᾶσαι τ9, 93, τοϑ, 246. Οοπρὶ. ἐν 
αἰνίγμασ!] ἐν αἰνυγμῶτι εν δυνάμει 44. εν αἰνίγματι τού, 247. Βιᾶ- 
Ὀεῖ ἐν ἰῃ οπδγαόξ. πηίποτς Αἰθχ. ἐπ }αταοί!, Οτρεῃ. ιϊ. 46. ἐκ ΚΦ 
᾿παλδως ὅγυ. Βατ- Ηεῦτ. Ῥ κα 

11. εἰς Ἱερασαλὴμ)} εν Ἰερεσαλημ, 11, ςς, 74. ἐν ϑυνώμει βα- 
ρεία] ἐν δυναμει τοολλη ς2. μετὰ δυνάμεως βαρείας 5.ν. καὶ κά. 
μηλοι} καὶ καμηλοι μετ᾽ αὐΐης (19. υἱ νίάετατ.) 82, 93. 108, 246, 
247. καὶ 44. καὶ κάμηλοι αἰρεσι ἡδύσμαα] καὶ ἐπὶ τὰς κα- 
μῆλες ἥρεν ὠρώμα]α 51αν. εαπιεϊὶε βον απ δι ἀτοπίας ἍΪ]ρ. κώ- : 

ε μῆλοι αἴρασαι] κάμηλοι αἵ αἴρεσαι ἔφερον Αἴπη. 1. Ατγηι. Εά. ἡ- 
δυσμαα} ἀρωματα το, 82, 93, τοϑ, 246. Οὐοπιρὶ. οαἰογαγιεμία Ογὶ- 
φεη. 1. οἷϊζ. καὶ χρυσὸν τοολὺν] χρυσιον τσολὺυν 111,2 4ς. καὶ χρν- 
σιον πολὺν 10) 44) τοϑ, 110, 1:8, χαὶ χρυσίον τσολὺ 8ς, 64, 74, 92, 
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καὶ ἔλαξον] καὶ ἐλαξεν 44, ξς, 64, 

ΝΜ οὺ ἤνεγκαν} 

. -- 

᾿᾿ 
4»᾽Ρ 

μό ἽΞ 

] 

τ- 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ 

: Μ᾿ ΚΕΦ. χ, 

αὐτῷ πάντα ὅσα ἣν ἐν τῇ χαρδίᾳ αὐτῆς. Καὶ ἀπήγίαλεν αὐτῇ Σαλωμὼν πάντας τὲς λόγους ᾿ 

αὐτῆς" οὐκ ἦν λόγος πταρεωραμένος “παρὰ τᾶ βασιλέως, ὃν ὃχ ἀπήγίειλεν αὐτῆ, Καὶ εἶδε βα.- ἠ 

σίλισσα Σαξὰ πᾶσαν τὴν φρόνησιν Σαλωμῶν, χαὶ τὸν οἶχον ὃν φχοδόμησε, Καὶ τὰ βρώμα]α Σα-. ἣ: 

λωμῶὼν, χαὶ τὴν χαϑέδοαν παίδων αὐτϑ, χαὶ τὴν ςἄσιν λειτεργῶν αὐτῇ, καὶ τὸν ἱματισμὸν αὐτῷ, 

χαὶ τὰς οἰνοχόους αὐτῷ, χαὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν αὐτῷ ἣν ἀνέφερεν ἐν οἴχῳ Κυρίου, καὶ ἐξ ἑχυτῆς 
ἐγένετο' Καὶ εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμὼν, ᾿Αληϑινὸς ὁ λόγος ὃν ἤκεσα ἐν τῇ γῆ μου σερὶ 6, 

τῷ λόγου σου καὶ “περὶ τῆς φρονήσεώς σου. Καὶ ἐκ ἐπίφευσα τοῖς λαλδσί μοι, ἕως ὅτε τάρε. 

Ν Ἐ 

Ων 

ΝΕ ΄ 3 ν ν ) οΝ λΩ . » » 
“ε ψενόμην χαὶ ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί μου" καὶ ἰδὲ οὐχ εἰσὶ τὸ ἥμισυ χαϑὼς ἀπήγ[ειλάν μοι 

᾿- Η οὲ “ ΞΝΌΘϑΩΣΝ ρο Ν 3 ἣν ἣν ἤχϑσα ἐν τῇ Ρ᾿ ου Μ ’ ε προςέσϑεικας ἀγαθὰ πρὸς αὐτὰ ἐπὶ “ἄσαν τὴν ἀχοὴν ἣν ἤ “Τῇ γῆ μου. Μαχάριαι αἱ 8 
“ον 3 ΄ 55. ΄ ’΄ ς 2 ΄ ρω}- γυγαϊκές σου, μακάριοι οἱ πσαῖδές σου ὅτοι οἱ πταρεςηχότες ἐνώπιόν σου διόλου, οἱ ἀχόοντες πᾷ.- 

4 

σὰν τὴν φρόνησίν σου. 

ἐπὶ ϑρόνου ᾿Ισραὴλ, [δὰ τὸ ἀγαπᾷν Κύριον τὸν 
ιν 

93. 1215) 123) 1347 144. (᾿οπηρί. ΑἸ]ά. λέ. Νίς. χρυσίον πολλὺν 242. 

πολὺν σφόδρα} α σφοῦρα γι. καὶ λίϑον τίμιον] καὶ λίϑους τιμίους 
Αττη, τ. πη. Ἐά. τίμιον] -ἰ- πολὺν 19, 93. 108, 1 8, 246. Οομρρὶ. 

“Ἔ πολὺ (86) 82. καὶ εἰσῆλθε] καὶ ηλϑὲ το, 71, 82, 93, τοϑ. 

Ο(οτωρὶ. καὶ εἰσῆλϑε ὅτε. δὰ ἤη. σΟΠ1.} «.. δ᾽ νοπὶ!, εἰ ογπία ἰοοκία 

εΠῇ φιις λαδεῤαὲ ἱπ εογς (μο. ΔΙΌΛΟΥ. πρὸς Σαλωμὼν] προς τὸν Σολο- 

μωνα 2.26. πρὸς τὸν βασιλέα Σολομῶντα Οοπιρὶ. ἐλάλησεν αὐτῷ] 
ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῇ Ατηι. τ. ΑΥγπι. Εά. στάντα ὅσα ἥν] ονηπία νεός 

φια ἐγαπὶ Οτΐφεη. ἰ. οἷ, τᾶν ὅσον ἦν Ατίῃ. τ. Ατη.. Εἀά. ταΐΐα ὅσα 
εἶχεν δἷαν. 

ΠΙ. ἀπήγίειλεν αὐτῇ λα αντῇ 44) τοό.5Ύ Σαλωμὼν] ργεαπιῖι. ὃ 
βασιλεὺς 82,939 1ο8. ἐκ ἦν λόγος} ργξευλῖτι, καὶ ς ς, 244. Αγπι. 1. 
Αγαι. Εά. σογᾳ. 81αν. Μοίᾳ. εκ ἂν λογος 242. καὶ οὐχ ἣν λόγος 
ἐδεὶς δῖαν. Οἷτοφ. παρεωραμένος παρὰ τῇ βασιλέως] παρα (πιᾶτε, 
ὑπὸ) τε βασιλέως παρεωραμενος 246. ὃν διέφυγεν ὁ βασιλεὺς 51αν. 
Οὐἶορ. ταρὰ] ὑπο 11. τηᾶγρ. δΔῸ δηῖί4. πᾶ. 
λίως} ὑπὸ τῇ βασιλεως 19, 71» 745 93, 106, τοϑ, 119, 121) 123» 134, 

144γ1ς8,236,242,247. (ΟπρΡ]. ΑΙά. ΑἸεχ. (ασ, Νίς. Οὔρεη. ἱ. 476. 
λ44.- ὃν οὐκ] ὧν ἐκ το. ργαπηῖτε. καὶ ϑ5ιαν. Οἴτορ. 

ΙΝ, Καὶ εἶδε] καὶ ιδὲν4ς.  εἶδετ-φρόνησιν Σαλωμὼν] ειδε τὴν 
φρόνησιν αὐτῇ 44. Σαδα]κ Αγη). 1. Ἄτγη. ἕἘά. τὴν φρόνησιν) 
λα τὴν 11. Αἴεχ. καὶ τὸν ὅζο. Δὰ ἥη, ςοἴη.7 1.8. καὶ τὸν---ἐν 
οἴκῳ Κυρίου 'π οοπη. {:4ᾳ.] καὶ τῷ κατ᾽ αὐτόν Οτίρεη. Ι. εἶξ. 

Ν. Καὶ τὰ βρώμαϊα Σαλωμὼν] κα 1:8. Σαλωμὼν] αὐτὰ 44. 
246. ,,71 καὶ τὴν καϑέδραν] καὶ οἰκήσεις (ῤαῤϊιαεκ α) ϑἷαν. 
Μοίᾳ. παίδων αὐτῇ] ῥγαεοίει, τῶν 44, 71») 123» 247. ΑΙεχ. ργᾷ- 
τλῖττ. ἐπὸ 8ῖαν. Οἷγορ. καὶ τὴν τάσιν] και τὴν πιαραςᾶσιν 10, ςς; 
82, 93, 1οϑ, 546. (Οπιρ. καὶ τὴν ςάσιν λειτεργῶν αὐτῷ} κα 44. 
λειταργῶν] τῶν λείτεργων τοϑ, 247. ΟΟμρί. ἱματισμὸν] 'τασμον 
134. ἱματισμὸν αὐτῷ} .,. αὐτῇ 44. αὐτὰ 39] αὐΐων το, γι. 
(οπιρί. καὶ τὲς οἰνοχόες] και τας εὐνεχας 19) 82,93, 1ο8. οἷ- 
νοχόες αὖτξ) -Ἐ καὶ τας εὐναχες αὐ 243) .44.- καὶ τὴν] καὶ πᾶ- 
σὰν τὴν ΘεοῖΡ. καὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν αὐτῷ] αὶ αὐα 44. καὶ πά- 
σας ὁλοχαυτώσεις αὐτὰ ϑῖαν. Οἴἶτος. ἢς, ἴῃς πάσας, ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. 
ἀνέφερεν) ἀναφερει 93. ἀνέφερον 236. ἐνέφερεν δῖαν. Μοᾷ. ἐν οἵἴ- 
Χῳ] ἐν τῶ οἰκὼ 44. ἐν οἴκῳ Κυρίου] Κυρίῳ ΑἸτῃ. τ. Αγῃ. Εὰά. ἐξ 
ἑαυτῆς] εξ αὐτῆς 242. Οὐξεη. 1. οἷ. ἐξ ἑαυτῆς ἐγένετο] ἐξεπλήσ- 
σετο ( βωροίαδία 44.) Αἴτῃ. τ. Ασπν. Ἐάὰ. ἐξ ἑαντῆς ὅσα ϑ5ϊαν. Οἰἶτορς. 
ἐγένετο] ἐγίνετο 247. ͵ 

ὟΙ. «ρὸς τὸν βασιλέα] τῳ βασιλει 44. κα τὸν βασιλεα γι. «πρὸς 
τὸν βασιλ, Σαλωμ.] πρὸς τὸν Σολομῶντα βασιλέα Οοπιρ. Σαλω- 
μῶν] α 44. ᾿Αληϑινὸς] ἀληθὴς Οήρεῃ. 1]. οἴ. ᾿Αληϑινὸς ὁ λό- 
γο:] ἀληϑινοὶ εἰσὶν οἱ λόγοι ϑῖαν. ᾿Αληϑινὸς ὁ λόγος---γῇ με] 
7 εγως οἱ ψένπιο, φιενι φιαἰοὶ πα ἑσγγα ταθα, Ατηθτ. ὃν ἤκεσα] α τ (8. 
περὶ τῇ λόγου σε] περὶ σξ Οήρεη. 1]. οἷ. περὶ τὰ λόγον σε δις. τὰ 
δη. σοπι. ε4ᾳ.] δε “νγηπομίδες {πὲς εἰ ας ῥγωδοπεσ ἐμαὶ: εἰ ποι ογφαϊ αὶ 
ἐὲς φεὶ ἀϊοοδαπε πιϊλὶ, ἄοπες υδηὶ, εἰ υἱάονωπε φομδὶ πιοὶ, δὲ πμπὸ ποπ ε πες 
αἰκιάϊα φυίάσπι ρατι {ομπάμπι ἐα φίμξ ἀππκρείαδαπε πεϊλὶ : ἀρρογμβὲ 
ὄοπα {μρεν ογειία φια σιάϊοὶ ἰπ ἰόντα σίέα. Αταῦγ. περὶ τὸ λόγε σ8 
καὶ αὶ 44. τῷἍἮ λόγε σε] τῶν λύγων σᾷ ΑΥη. τ. Αγ. Ἐά. ϑ8ϊαν. 

ΝΙΙ. Καὶ οὐκ ἐπίςευσα] α χαν 71. καὶ οὐκ ἵλαξδον τοίςιν δῖαν. 
Μοί. ἐπίςευσα] εἐπιςευον 44. τοῖς λαλξσί μοι] τοις εἰρηχοσι 
μου το. τοις εἰρήχοσι μοι 82) 93, 1ο8. ΟΟπρ!. ἕως ὅτ] ἕως ὅ 82, 
93» 1οϑ. (πρὶ! εὡς τα 1ς8. ἕως ὅτε Οτΐρεη. 1. εἶζ. 'σαρεγενό- 
μην} αὐτὴ ἦλθον Απῃ. τ. Απη. Εά. καὶ ἦλθον ὦδε ϑ5ίαν. Οἴτορ. 

«. » 

παρὰ τὰ βασι- 

7 » 7 3 7 9 δῷ τ Γένοιτο Κύριος ὁ Θεός σου εὐλογημένος, ὃς ἠϑέλησεν ἐν σοὶ δᾶγαί σε ο. 
Ἰσραὴλ Ἰςῆσαι εἰς τὸν αἰῶνα" χαὶ ἔϑετό σε βα. 

ῆς, ἤπε καὶ, δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἑωράκασιν] α καὶ ΑΙά. ἑωράκα- 
σιν οἱ ὀφθαλμοί με] ἑώρακα ἔτι τοῖς ὀφθαλμοῖς με ϑίαν. Οῆτος. 
καὶ ἰδὰ---ἀπήγί[ειλαν μοι] εἰ δεεε πᾶς τεφάϊᾳ βάν: 6 φμα᾽ πιπείαδαπέων 
»εἰλὲ, Οτίρεη. 111. 46. οὐκ εἰσὶ} ξκετι ἴ9. δκ εξ! 447) ζ2, 64, γι, 
74) 82, 93) τού, τοϑ, 110) 121») 123 134) 1447γ158, 236, 242, 546," 
247. (οπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (δῖ. Νίς. Οἤήρεη. ἱ. 476. Ατσπι. σ. Ασῃ). Ἐὰ. 
Οὐεογρ. δϊαν. τὸ ἥμισυ] καῖα τὸ ἥμισυ 10, 82, 93, τοϑ. Οὐοηρρὶ. 
εδὲ το ἡμισυ 64. ΑἸά, ἐξ ἡμίσεως Απη. τ. Απη. Εά. -Ἐ τότε δίαν. 
καϑὼς ἀπήγ[ειλαν μοι} ροηϊξ δηῖς τὸ ἡμισν 247. ΑΙοχ. Οὐρεη. 1. ες, .:: 
ὃ ἀπήγ[ειλάν μοι 814ν. Οἶτορ. καϑὼς ἀπήγίειλάν μοι δεο. δὰ ἔπι΄ἢ 
Του.) ὃ ὠπήγ[ειλάν μοι τῆς σοφίας ἣν 'πσροστέϑεικας καὶ τῆς ἄγαϑο- 
σύνης καὶ τῶν ττασὼν ἀκοῶν ἃς ἤκεσα ἐν τῇ γῇ με Αττη, τ. Αγηγ. Ἐά. 
προςἔϑεικας} τροσεϑηκας τού, 236, 442. (αἱ. Νίο. τροατεϑηῆχας 
120. ΑΙά. ρῥγαηχίε. ἀλλῶ σὺ ϑίαν. Οἴορ. τοροςέϑεικας ἀγαϑα] 
προςεϑηκᾶς σοφιαν καὶ ἀγαϑα 247. τοροςέϑεικας ἀγαθὰ ὅς. λὰ 
Β:. ςοπ.] γιαῦογ οὔ (αρίοηεῖα οἰ ὀρενα ἐπα, φαανε ΤἈΠΊΟΥ φιθη σμά]οὶ, 
Ψυὶς. ἀγαϑα] σοφίαν καὶ ἀγαθὰ Οοπιρ!. ΑΙεχ. Οτήφεη, 1. εἰς, 
διαν. Μοῷ. ἀγαθὰ ὅς. δὰ ἤῃ. ςοπι.] προς ὃ ἀκηκοα 44. Ὡρὸς 
αὐτὰ] κα το, 82, 93, 1ο8. ΟΟΠΙΡΙ. - προς ταυτα 64, τιρ, 446. προς 
αὖον 247. πρὸς τῆᾶτο δῖαν. πρὸς αὐτὰ ὅζο. τὰ ἢῃ, οοπι.} μιρεγ 
ομηλεπ ἀπά ἐίοπεηι, φεσηε ἀμαϊυὶ πὶ ἐεῦγα πιρα. Οἰίροῃ. ᾿ἰϊ, 46. ἐπὶ 
πᾶσαν] ὑπὲρ πᾶσαν ϑῖλν. ἤκεσα) ακηλοα 74, 120, 121, 134,18, 
226, 24ς, 246. (Δἵ. Νιὶς. 

ΝΠ. μακάριοι] καὶ μακαριοι 935) 1τοβ, 246. Οομ)ρὶ. Αγῃ. 1. 
Δύπι. Εά. σεογρ. δῖαν. Οὔἴτγορ. μακάριοι-- τοι) εἰ ὀεαιὶ ρμοτὶ ἐωὶ 
Δρσ. μακάριοι οἱ παῖδές σ8} καὶ οἱ παιδὲς σε 44. οἱ παῖδίς 
σε τοι] ρῥμενὶ [βὲ Οτΐρεπ. ἰος. οἷς. α ὅτοι Αστῃ. ἱ. Αγ... Ἑά. οἱ 
παρεςηκότες] -ξ ἀεε 242. οἱ παραςήκονϊες ΑἸεχ, οἱ παρερηκόνες--- 
διόλου] φωὶ αρρῆμπε εἰδὲ Απιῦτ. διόλε] δια τρανῖος το, 93. ἢφ, οοη- 
}ιυπ!πι, 82, τοϑ. (ὐοιρ]. αὶ 44) 71. διόλε, οἱ ἀκέοντες] καὶ διό- 
λου ἀκόεσι Ατηι. 1. Απτη. Εά, οἱ αἰκόοιες] καὶ ἀκβοντες 44, 71. 
πᾶσαν τὴν φρόνησίν 68] τὴν φρονησιν σὰ πασαν τοϑ. της φρονήσεως 
σῃ 347. ασᾶσαν Αταγ. ἘΔ. 8]αν. Οἴγος. φρόνησίν σα] α σα 236, 
242. 

ΙΧ. Γένοιτο] καὶ γενηϑῆτο (ς) 4(ς. ῥγαπητε. καὶ Αστη. τ. Ασῆϊ. 
Ἑά. ϑῖαν. Οὗτος. ὁ Θεός σε] σε Οοπρ. ὃ; ἠϑέλησεν---Ἰσ- 
ραὴλ] φωὶ εἰδὶ ἰεάϊ᾽ (ξάενι 7 γαο] Οὔρεη. 1]. οἴ, ὃς ἠϑέλησεν ἐν σοὶ] 
λὲν 121. αν σοὶ 5δῖαν. δᾶναί σε] δαναι σοι τοῦ, τ44, 516, 242. 
ἐπὶ ϑρόνου] ἐπι τα ϑρονξ ὅ4, 121. ΑΙά, ἐπὶ ϑρονον 123. ΤΠεοάοτεῖ. 
Ως 33. ἰπ 2Κερ. διῶ τὸ ἀγαπῶν---τὸν αἰῶνα] διὰ τῆς ἀγώπης τῇ 
Κυρίου ἣν ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἔφησεν εἰς τὰς αἰῶνας ϑιΑν. Οἴἶγορ. ἐο φωο 4}- 
ἐεχεγὶ! Τρονηίμες 7 γαεὶ ἐπ (εηηρὶ!δν πιεῖ γυϊρ. 
ριον τὸν Ἰσραὴλ] α γ1. Ὑεοάοτεῖ. Ἰος. εἷξ. Κύριον] -“ τὸν Θεὸν 
64. ΑΙά.  24ς.- τὸν Ἰσραὴλ) α τὸν 64. ΑΙάΔ, εῆσαι] ςη- 
σαι δὲ 717) 110. ὈΥΘΕΓΗΪττ. τοῦ 92, 236, 245, 24ς, 24). (αἴ. ΝΊο. 
φῆναι 134. ςῆσαι εἰς τὸν αἰῶνα} τῷ ςῆνα; αὐον εἰς τὸν αἰωνὰ το, 
240. ἔς, οὑπὶ ςησαι ΡΓῸ φῆναι, 82, 93) 1οϑ8, 123. Οοιρὶ. Τῆεο- 
ἀογεῖ. 1. οἷξ. δὲ φοίμε φερε ῥδΥρμ ΜΟΥ͂ ἐπ πρ Ἔα Οἤφεῃ. 1, εἰ. βα- 
σιλέα] εἰς βασιλεα 19, 1τοϑ, 246. Οὐμρ!. σεοῖρ. κ 93. τὴ ποιεῖν 
κρίμα ἄς. δὰ πῃ. ςοη1.} κὐ γαείσε ἐμάϊεϊωνα οκσπ 7βέεας εἰ ἡμήϊοεν ἔρεν 
Οἤροῃ. 1. οἰϊ. κρίμα] κρίμα]α ) (ὐοάϊςες ΘΕΓΡΊΙ. χρίμα--αὐ- 
τῶν. κρίμα, δικαιοσύνην καὶ κρίμαῖϊα αὐτῶν. Ατπι. τ. ἢς, πἰῇ καὶ δὲ- 
κονοσύνην, Οεοτρ. ἐν δικαιοσύνῃ} καὶ δικαιοσυνὴν 447. ΑΙεχ. 
7 (οὐά. ϑεγρ!!. Ασπι. ἘΔ. καὶ ἐν] εν 236, 242. κα καὶ 247. ϑιᾶν. 
Οὔἶτοςξ. καὶ ἐν κρίμασιν αὐτῶν] αὶ Αγ. Εά. ἐν κρίμωσιν) ἐν 

διὰ τὸ ἀγαπᾶν ζ- --. 
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“ἢ κινυρας : 247. ΑἸεοχ. 

ἢ ' ΑΪοχ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
ιΞ»] 

σιλέα ἐπ᾿ αντιὰς, τῷ ποιεῖν χρίμα ἐν διχαιοσύνη χαὶ ἐν χρίμασιν αὐτῶν. 
μῶν ἑχατὸν εἴχοσι τάλαντα χρυσίου, χαὶ ἡδύσματα πολλὰ σφόδρα, χαὶ λίσον τίμιον" δχ ἐληλύ-. 

ϑει χατὰ τὰ ἡδύσματα ἐ ἐχεῖνα ἔτι εἰς ̓αλῆϑος, ἃ ἃ ἔδωχε βασίλισσα Σαξὰ τῷ βασιλεῖ Σαλωμών. 
Καὶ ἡ ναῦς Χιρὰμ ἡ αἴρασα τὸ χρυσίον ἐχ Σεφὶρ, ἤνεγκε ξύλα πελεχητὰ πολλὰ το καὶ λί- 
ϑῸν ΤΙ μον: Καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς τὰ ξύλα τὰ τπελεχητὰ ὑποςηρίγματα τῷ οἶχξ Κυρίε χαὶ 

τὸ οἴχου τϑ βασιλέως, χαὶ γάδλας χαὶ χιγύρας τοῖς ῳδοῖς: ἐχ ἐληλύϑει τοιαῦτα ξύλα ἀπελέχητα 
ἐπὶ τῆς γῆς, ἐδὲ ὄφϑησάν που ἕως τῆς ἡμέρας ταὕτης. Καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν ἔδωχε τῇ βα- 
."ῃ τ ἜΝ 

σιλίσσῃ Σαξὰ πάντα ὅσα ̓ ἠϑέλησεν, ὅ ὅσα ἡτήσατο, ἐχτὸς πτάντων ὧν ἐδεδώκει αὐτῇ διὰ χειρὸς 
τῷ βασιλέως ΣαλΌ μον: χαὶ ἀπεςράφη, χαὶ ἦλθεν εἰς τὴν γὴν αὐτῆς αὐτὴ, χαὶ πάντες οἱ παῖδες 
αὑτῆς. Καὶ ἦν ὁ ςαῦμὸς τᾶ χρυσίου τ ἐληλυϑύότος τῷ Σαλωμὼν ἐν ἐνιαυτῷ ἐνὶ, ̓ς ἑξαχόσια χαὶ 
ἑξηχονταὲξ τάλαντα χρυσίου, Χωρὶς τῶν φόρων τῶν ὑποτεταγμένων χαὶ τῶν ἐμπόρων χαὶ πᾶντων 

τῶν βασιλέων τᾷ πέραν χαὶ τῶν σατραπῶν τῆς γῆς. Καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν τριαχόσια δόρατα 
χρυσᾶ ἐλατᾶ' τριακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸ οὐρὺ τὸ ἕν: Καὶ τριακόσια ὄπα χρυσᾶ ἐλα- 
τὰ" χαὶ τρεῖς μναῖ ἐνῆσαν χρυσᾶ εἰς τὸ ὅπλον τὸ ἔν" χαὶ ἔδωχεν αὐτὰ ὁ βασιλεὺς εἰς οἶκον δ" 

συνεδρίοις (ιγἰδωπαϊ δι4) 7 Οοάϊοες δεγρῖϊ. κρίμασιν αὐτῶν] χριμα- 
σιν ἄυτῷ 10, 82, 93) 1οϑ, 24ς. Οὐπρ], ὙΠιεοάοτεῖ. 1, οἶς, κρίμασιν 
ἑαυτῶν ΑἸΪεχ. 

Χ. ἔδωκε τῷ Σαλωμὼν] ἐδωκεν αὐτῳ 44. ἑκατὸν εἴκοσι] ἑκατον 
και εἰκοσι 64,93. Οομμρὶ. Απη. τ. Αττῃ. ΕΑ. δῖαν. εἰκοσι και εκαΐον 

τού, 120. 121, 1237γ1349)144γ236. ΑἸά. (Δι. Νὶς. ἔς, ἤῃε και, 242. 

τάλαντα χρυσίου) ταλανΐα χρυσιω 24ς. τάλαν]α χρυσξ Οομρὶ. 
καὶ ἡδύσματα) καὶ ἀρώμαϊα ΟοταρΙ. λίϑον τίμιον] -[- πολλην 82. 
Ἔ πολὺν 93», τοβ, 1ς8, 246. Οοηρ!. λίϑες τιμίους τη. 1. Ασίῃ. 

ἘΔ. Θεοῖς. 5Ιαν. οὐκ ἐληλύϑει] εκ εληλυϑὴ 19, 93. ΟΟΠΠΡΙ. ργα- 
τηϊτῖ. καὶ 247. Απῇ. 1. πη. Εά. καὶ ἐληλύϑει 5᾽αν. ΜΙοίᾳ. οὐκ 
ἐληλύϑει δίς, δὰ ἔπ, ςοπ1.} α 44. Ναπφωυαρε Ταἰϊα νεέπεγαπὲ οὐογα»πελς- 

ἐα, πές ἱπ ΙἸαπία κιμἐε ιν άίας φωκ ἀεά Καρίπα ϑδαῥα τερὶ ϑαΙ δι: Οπ- 
δεπ. 1. τ. κατὰ τὰ---πλῆϑος] ταῦτα ἡδύσμα]α πολλὰ καὶ μαρ- 
γαριται πῃ. τ Ατηι. Εὰ. ἔτι τοιαῦτα ἀρώμαἾα εἰς τολῆϑος δῖαν. 
Μοίᾳ. κατὰ τὰ ἡδύσματα) καα τα ἀαρωμαῖα το, 82, 93, 108. 
Οοτρὶ. ἔτι εἰς---ἔϑωκε] οτι εἰς πληϑος ἐδῶκεν 3 24ς. ἔτι εἰς πλῆ- 
ὅς] οτι εἰς πληϑὸος 54ς. κα ἔτι ΑἸεχ, ἃ ἔδωκε] οσα ἐδωκε 543, 244. 
ἃ ἔδωκε δια. τἀ ἔπ. ςοπν.} 71. τῷ βασιλεῖ α βασιλεῖ ΑἸΙεκ.. 

ΧΙ. ναὺς] νῶς (ἤ.) 242. ἐκ Σωυφὶρ, ἤνεγκε] εξ Οὐφειρ ἤνεγκεν 
1.8. Σεφὶρ] Σεφειρ 64, τού, 119, 121. ΑΙά. Αἰεχ. Σωφειρ 82, 
939 1ο8. (ὐοπηρί. -Σουφηρ 242. Σοπὲρ Ατηι. 1. Αγ. Εὰ.᾿ Σωπὼρ 
Οεοτν. Σοφὶρ δῖαν. Μοίᾳ. ἤνεγκε] ἡνεγκαν 93. πὰ ἐκ Σουφεὶρ 
ΑΙεχ.. -Ὁ ἐκ Σοπὲρ Ασα. :. Απτῃ. ΕΔ. ργαειηΐε. καὶ Θεογρ. δἰᾶν. 

πελεκητὰ]} απελεκητα 44) ς29, 64, 71, 745 902, τού, 110, 120, 1239 
134) 144γ 18, 236, 242, 243, 2447) 24.) 247). ΑΙά, ΑΙεχ. (τ, ΝΙο. 

ὙΒεοάοτεῖ. ]. οἷ, πελεκητὰ πολλὰ σφόδρα} πολλὰ σφοῦρα πελε- 
χηταὰ το. Οοηρῖ. τολλὰ σφοδρα ἀπελεχητῶ 82, 93,» το. καὶ λί- 
ϑον---σελεκητὰ ἴῃ οοπη. [64.] αὶ οὐπὶ ἰῃταγηιθᾷ. 44. λίϑον τίμιον] 
λίϑους τιμίους Αττῃ. 1. Ατηι. Εά. Οεογρ. 8ῖαν. τίμιον] - τολὺν 
19, 93» 1ο8, 1:8, 246. Οοπιρ!. -Γ σοόλὺ 82. 

ΧΙΙ. ἐποίησεν) ἐἔποιεε τοῦ. τὰ ξύλα τὰ τελεκητὰ] αὶ Αἰ. 

τοῖς ξύλοις τοῖς πτελεκητοῖς 581ν. τῶ τελεχητὰ] τὰ ἀπελεκηϊα 19, 
ς2, (ςς. ἢς ροῖξεΔ.) 64, γ1, 82, 1οϑ, 110») 120, 123») 1347) 1447 1ς8, 
236, 2425 243) 2449.244. ΑΙεχ. (Δῖ. Νίο. τὰ απελεκύζα τοό. ὑπο- 
τηρίγμαῖα] ὑποςηριγμᾶ 82) 144. τῷ οἶκε Κυρί} α τ 11, 244. 

καὶ τῷ αἰκξ] τῷ 244. νώδλας] ναυλας 44,93. 236. Οοπιρί. ΑἸά. 

κιγύρας] χιννυρας 44, τού, 236. ναῷλας 447. 
τοῖς ᾧδοῖς]} τῆς ὡδὴς 82, 123) 242. Οαῖ, Νίς. ῳδοῖς] ὠδαις 

εχ δπηεηά. 8 ῥγὶπιὰ τὰ. υἱ νἱἀείωγ 120. οὐκ ἐληλύϑει] καὶ οὐκ ἐλη- 

λύϑει μετῶὼ τοῦτο ϑῖἀν. ἐληλύϑει} εληλυϑὴ 93») 242, 24ς.  τοι- 

αὖτα ξύλα] Ττ. 82Φ. ἔύλα ἀπελέκητα---ὥφϑησαν που] ξύλα πον 
ΑΙεκ. ἀπελέκητα] πελεκητα 11) 93» 24ς. Οοἴηρί. ριδεπακῖ, τὰ 
Αἰά. ἐπὶ τῆς γῆς) α ΟΟΙΠΡΙ. ἐδὲ ὥφϑησαν πι} καὶ ἐκ ὥφϑη τι 

Αἴ. τ. Ασηι. Εά. καὶ οὐκ ὥφϑῃ μήποτε δῖαν. Οὔἶτοσ. ὥφϑησαν 

πε] ὠφϑὴ πὲ ετὶ 82, 1τοϑ, 246, (οπιρί. ὥφϑη ποὺ ἔτει (Άς) 93. 
ὠῷϑὴ πε 123. 
ΧΠΙ. Καὶ ὁ βασιλεὺς] ̓  ὁ βασιλευς γι. Σαλῳμῶὼν] καὶ 44. 

Ὡάᾶντα ὅσα ἠϑέλησεν] πᾶν ὅσον ἠϑέλησε Αττη. 1. Αἴ. Εά, ϑ8[αν. 

Οἴορ. ὅσα ἡτήσαῖο] καὶ ἡτησατο 44. Ῥγϑετηϊ, καὶ ας» 64) 715 
γ4,) 02, τού, 120, 121, 1239 134) 1444 18, 236, 242, 243) 244) 245» 

46, 247). ΑἸά. (αι. Νίς. Θεοῦ. καὶ ὃ ἡτήσατο Ατηι. τ. Ατηχ. Ἐ4. 

καὶ ὃ ἠτήσαϊο παρ᾽ αὐτὰ ϑίαν. Οἴτορ. 
δῖαν. Μοίᾳ. ἐχτὸς τσάντων] ἐκ παύων 144. ἀπὸ τπιάντος αν. 
Οἴἶτος. ἐκτὸς παντων-- Σαλωμών 29] α ουπὴ ἰηίεττηεά. 44. ἐδε- 
δώχει] δεδώκει, 64, γ45 84, τού, 1τοϑ, 110, 120, 1345) 1445 236. ΑἸ. 
εδωχεν 93, 247. Οοπιρὶ. δέδωκεν 121, 24ς. διὰ χειρὸς] διὰ 
χορῶν Αττη. 1. Ασην. Ἐά. διὰ χειρὸς---Σαλωμών] χερσὶν αὐτῷ 
Σολομών ὁ βασιλεύς ϑῖᾶν. τῷ βασιλίως Σαλωμών] Σφλομὼν τὰ 

βασιλεως τού. ἔς, πἰῆ Σαλωμων, 1347 144. ἢς;, πἰῇ Σαλομων, 536, 
442. (αἵ. Νίο. ἤο, ηἱβ Σολομῶντος, ΑΜ. ἀπερράφη] ἐπεσραφή 
54:: ὠπεςράφη καὶ ἦλϑε] ὠποςραφεῖσα ἐπορεύϑη ὅ]αν. Οἴτορ. 
καὶ ἤλϑεν] και απηλϑὲν ἴον 82, 935 108. Οοπρρι. εἰς τὴν γὴν δες. 
«ὦ ἢη. ζοπ1. 7 εἰς τὴν γὴν αὐτῆς καὶ εἰς τὴν γὴν ὅπερ ἐξηλϑιν (Ής) 44. 
αὐτὴ] αὕτη “16,. 244. κ Αἴεχ. καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτῆς] 
α πάντες 10, 82, 1οβ. Οὐῖρι λ 148. 

ΧΙΝν. Καὶ ἦν] λ. ἦν 120. ὁ ςαϑμὸς} Ν ὁ ΑΙεχ. ὁ ἀριϑμὸς 
ϑῖαν. Οἴἶτορ. τὰ χρυσίου τὰ ἐληλυϑότος] τοῦ ἐνεχϑέντος χρυσίον 
ϑίαν. τῷ Σαλωμὼν] κα 82. Σολομώντος 93. τῷ βασιλεῖ Σαλο- 
μὼν ττ9. τὰ Σαλομὼν 1.8. α τῷ ΟΟπιρ. ἐν ἐνιαυτῷ] λ ἕν τοῦ, 

καὶ ὅσα ἡτήσαῖο παρ᾽ αὐτῷ 

καὶ ἑξηκονταὶξ] καὶ ἑξηκοῖα καὶ ἐξ 645, 123).13471445.236. 242, 543, 
244, 24ς. ΑἸά, (δῖ. Νίο. ϑιαν. κα καὶ 93, 1ς8. ΑἸεχ.Ὶ Οεοῦρ. εξν- 
χοια και ἐξ τοϑ, 247. Οοπιρὶ. Αἰἴη. Εα. 

ΧΥ. τῶν ὑποτεταγμένων) ργαπηϊει, ὠπὸ δῖλν. Μοί,ᾳ. καὶ τῶν 
ἐμσόρων] κα και 11; 44. “ἔ- τῶν ἐμιπορενομενων 19, 82) 93, “46. Οὐοπιρὶ. 
τῇ τῶν βωποπωλὼν 52, 123. Αἰεχ. (δῖ. ΝΊς. -Ἐ τῶν ῥωπωπωλῶν (40) 

ϑδῳ Ἵ καὶ τῶν ῥοποπωλῶν (6). «236, 342. ΝΗ ῥοπολων 247. χαὶ 

ἀπὸ τῶν ἐμπόρων (εογα. δῖαν. Μοὶᾳ, ἀπὸ τῶν ἐμπορῶν ϑῖαν. Οἰΐἕτορ. 
καὶ πάντων) ἐκ ταΐϊων. 44). καὶ ἀπὸ ττανων Θεοτρ. ϑῖϊλν. τοῦ 

πέραν] των πέρα 111. τῶν ἐν τῶ περᾶν 19, 82, 1οβ, 246. Οοτηρι. 
τὼν περᾶν 110, 123») 2447) 247. Αἰρχ. (δῖ. Νίς,. ξένων δίαν. .πί- 
ραν] ἐν τω περᾶν 93- καὶ υἱς.}] καὶ ἀπὸ Οεστρ. δῖαν. καὶ τῶν 

σατραπῶν} χαι παύων τῶν σατραπων μοὶ α τῶν 246. ἜΤΣΙ 
σαπρὼν 42... 

ΧΥῚ. Σαλωμὼμ) δοϑεε ὃ πον δη: 74) 82, 93. τοὶ τοΒ, 
χιθ9, 120, 1219) 134,.1449 1ς8, 236, 2452, 246, 247. (ὐοητρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

(δι. Νίς. Ασ. :. ἅπῃ. Βα. Οεοσρ. 81αν. Μοίᾳ. τριᾳκόσια δό- 
ρατα χρυσὰ] τὰ δωρα τὰ χρυσα τοό. δόρατα] δωραΐα 242. δό- 
ραϊα χρυσὰ ἐλωτῶ.) ἰαπεεᾷ:, στα ἄμ δέίϊα αεγεα ϑγτ. Βλι- Ηδῦε. ἐλά- 

σα) ἐκλεκτώ (ᾶς οοχη. 154.) δῖαν. Οἴτος. τριακόσιοι] Ρυάοπηῖτ. καὶ 
110. στ. 1. ἅσπι. ἙἘα. ἑξακόσιοι ΘΟΙ͂ΘΡΙ: τριακόσιοι χρυσοῖ ὅς, 

δα ἔπ: ροῃ).] κατῶ τριαχοσίὰς χρυσὲς ἐπὶ τὸ ἕν δόρυ εἰς ἔργα ϑῖΑᾶν. 
εχερμίος σατὶ βείος ἰού! ἐπα ἰαπείπας ψεμδὶ ἀπίως. Λυΐξ. Χρυσοῖ 1] μναι 

χρυσιῃ 242. ἐπῆσαν] ἐπήρχεσαν 247. ἐπῆσαν ἐπὶ τὸ] ἐποιησαν 
το 82, 246. ἐνῆσαν ἐπι τὸ 242) 243. λ ἐπῆσαν Απη. Εα. δόρυ] 
ρπλον 242. 

ΧΥΙΙ. Καὶ τρι δὴ χει λὰπ 47,3 και ἐπόιησε τριακοσιες ϑύυρεας 

ἐλωτας το, 82, 93, 108, 246. ἔς, οὐπὶ χρυσᾶς δηῖς ἐλατὰς, ΟΟπιρὶ. 

Καὶ τριακύσια---τὰ ἕν] τὸ χρυσοὶ ἔποισαν ἐπὶ τὸ δόροι τὸ ἕν" καὶ τὰ 
ὅπλα χρυσὰ ἐλατά" (ῃς) 242ὥ.0. Καὶ τριακόσια ὅπλα] και τὰ οπλα 

τοῦ. χρυσᾶ ἐλατὰ) Τε. 64. ΑΙά. , χρυσα γι. Αἰεκ. καὶ 

τρεῖς} κα καὶ 19» 44) 645 74) 93» τού, τοῦ, τιον 140, τῶϊ, 134; 336, 
243) 246. (ομμρὶ. ΑἸά. καὶ τρεῖς ττ-ἔδωκιν τρεῖς. μναῖ ἐποίησαν 
((ο) ἐπὶ τὸν ϑυρεὸν τὸν ἕνα" καὶ ἔδωκεν 824. καὶ τρεῖς μναῖ} καὶ 

Καὶ ἔδωχε τῷ Σαλω- --- - 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

΄ 3 ᾽ Ζ ν. ᾿ 

μῶ τῷ Λιξάνου. Καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς ϑρόνον ἐλεφάντινον μέγάν, χαὶ ππεριεχρύσωσεν αὐτὸν 
Ἶ ; ΔῈ ξ ἀ ὶ τῷ ϑρό ὶ ὶ μόσχων τῷ ϑρόνῳ ἐχ τῶν ὁπί ΤΕ τὸ χρυσίῳ δοκίμῳ. Ἐξ ἀναδαὺμοὶ τῷ ϑρόνῳ, καὶ προτομαι μόσχων τῷ Φρόνῳ ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτῇ 
᾽ δῷ »,Ὸ ζ΄ 7 στθος οἱ ΄ "Ὁ" μ᾿ 

᾿ χαὶ χεῖρες ἔγϑεν χαὶ ἔνϑεν ἐπὶ τ τύπου τῆς χαϑέδρας, χαὶ δύο λέοντες ἐς ηχότες παρὰ τᾶς χεῖ- 
3 

ΚΕΦ, χ. 

18. 

10. 

ἀρ ον του ϑελσ υ ὴ κϑς ὦ ὄθχδς ᾿ 
ρας, Καὶ δύδεχα λέοντες ἑςῶτες ἐχεῖ ἐπὶ τῶν ἐξ ἀναδαϑμὼν δας χαὶ Ἔνθεν" οὐ γέγονεν οὕτως 20. 

πάση βασιλείᾳ. Καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ὑπὸ τοῦ Σαλωμων γεγονότα χρυσᾶ, χαὶ λουτῆρες ΓῊ 

χρυσοῖ, καὶ “πἄντα τὰ σχεύη οἶχε δρυμξ τ Λιξάγε χρυσίῳ συγκεχλεισμένα" οὐκ ἦν ἀργύριον, 

ὅτι οὐκ ἦν λογιζόμενον ἐν ταῖς ἡμέραις Σαλωμῶν' Ὅτι γαὺς Θαρσὶς τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν ἐν τῇ 23. 

ϑαλάσσῃ μετὰ τῶν γηῶν Χιράμ' μία διὰ τριῶν ἐτῶν ἤρχετο τῷ βασιλεῖ ναῦς ἐχ Θαρσὶς χρυσίου 

χαὶ ἀργυρίου χαὶ λίϑων τορευτῶν χαὶ ππελεχητῶν' αὕτη ἣν ἡ πραγματεία τῆς προνομῆς ἧς ἀνή- 
. 3 »“4 - “- ΄ Ν Ν εκἶ 9 ΄ ΝΗ Ν  ο 

γεγχεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν οἰκοδομῆσαι τὸν οἶχον Κυρίδ, χαὶ τὸν οἶχον τῇ βασιλέως, καὶ τὸ τεῖ- 
Ν, 3 ϑι ΄ Ν Ν ρὺ ’ Ν, ς ᾿ 

χος Ἱερεσαλὴμ, χαὶ τὴν ἄκραν, τῇ περιφράξαι τὸν φραγμὸν τῆς πόλεως Δαυὶδ χαὶ τὴν ᾿Ασσὲρ, 
ἣν. ὥς Ν ΝΙΝ Ν ΝΙΝ 9 Ν ἣν 2 ΄ νι Ν Ἶ 3 Σϑ Ν Ἔ χαὶ τὴν Μαγδᾶλ, καὶ τὴν Γαζερ, χαὶ τὴν Βαιθωρὼν τὴν ἀγωτέρω, χαὶ τὴν [Ιε ερμαῦ, χαὶ πά- 

; 7: μὰ 7 ο 2 ᾿ 7’ ἴδ ε ’ὔ ἊἙ Ἂ ’ 

σας τὰς πόλειφετῶν ἁρμάτων, καὶ “άσας τὰς τούλεις τῶν ἱππέων, καὶ τὴν πραγματείαν Σαλω- 

τρεις μννὰς 148. τρὶς μναὶ 24ς. κατὰ τρεῖς λίτρας ϑἷαν. μναῖ] 

μνᾶς γι. λιτρᾶι 247... ἐνῆσαν χρυσβ) Χέυσια ἐσοὺ 44. ςς, 
(τοό. ἐνησαν δὶ5 ροίίο. γ΄ 120, 121) 123»), 134, 436, 546. ΑἸεχ. (δῖ, 

Νίς. χρυσίου ἐπησαν 64, 74) τ19,) 158, 243» 244. Οοιηρὶ. Αἰά. 

ενιέσαν 71. ἐπῆσαν 93, 1ιο8. χρυσαῖ ἐνῆσαν 24ς. χρυσιου ἐπηρκχε- 

σάν 247. κ ἐνῆσαν ΑΥγν, τ. “Ἄττῃ. Εὰ, ἦν ϑῖδαν. χρυσδ]κ 19, 144. 

εἰς τὸ] ἐπι τὸ 44) 55» 645) 71, 745» 119, 120, 121) 123,7 134» 230, 243; 
ἍΠ4. Οαι. Νίς. εἰς τὸ ὅπλον τὸ ἕν] ἐπι τον ϑύυρεον τὸν ἐνᾶ 19, 93» 
108. Οοπρὶ. ἐπι τὸ σπλω τω ἐν: 1ς8, εἰς τὸ ἕκαςον ὅπλον δῖαν. ὁ 
βασιλεὺς] α 11, 44, 84, 93) 108, 246. ΟὐογΩρι. εἰς οἴκον---Λιβξάν5} 

εἰς οἶκον ὃς ἦν ἀπὸ δρυμῷ τῷ Λιδαάνου Θεοῦ. εἰς οἶκον ὃς ἣν τσεποι- 
μένος ἀπὸ ξύλα τοῦ Λιξώνου δῖαν. Οἷἶτος. δρυμδ]} τε δρυμὰ τιρ. 
δουμὸν 242. 

ΧΨΙΠ. ὁ βασιλεὺς.) ,. 44. ἐλεφάντινον] ἐλαιφαν]ινον 242. 
οὔδε εἰερἀαπείπὶ ϑγ1ῖ. Βαι-Ἰεῦγ. απὸ ἐλέφανος Θεοῦ. πὸ ὀξςίων 
ἐλεφαντίνων ὅν. ἔς, ὅῃςε ἀπὸ, Ατὐτλ. 1. Απῃ. ἕἘὰ. μέγαν) μεγα 
93. τεριεχρύσωσεν) ἐκύκλωσεν Απῃ. 1. Αἴ). Ἐά. αὐτὸν] αὖ- 
τῷ 242. δοκίμῳ] καϑαρῷ Ατηι. τ. ᾿ 

ΧΙΧ. Ἔξ ἀναξαϑμοὶ] ργαιηῖις. καὶ Αὐπι. τ. καὶ τροτομαὶ--- 
ὀπίσω αὐτῷ ἢξκ οὐπὶ ἱπίετπηθά, ὅ24.. τῷ ϑρόνῳ ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτῷ} 
ἐκ τῶν οπισὼ αὖτε τῶ ϑρονω 93, τοϑ. (ΟηΊ. καὶ χεῖρες] α 11. 

καὶ χεῖρες---καϑέδρας] καὶ χεῖρες ἐπὶ τῇ ϑρόνε, ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἐπὶ τῷ 
ϑρόνου τῆς καϑιθρας ΑΙεχ. ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν] ροηῖς ροΐξ χαϑεδρας 
γι. ἐπὶ τοῦ τόπε] ἐπὶ τὰ ϑρονα 445)71, 121, 247. ΑΙά. α τὰ 246. 
καὶ δύο] ὅ δύο δῖαν. Οἶτος. λλέοντες---λέοντες ἴῃ οοη,. {64.} α Αἱ- 

τοσαῖγ. οὐπὶ ἰηϊειτηςά, ΑἸοχ. παρὼ τὰς χεῖρας] ἐπι τας χειρας 92. 
α χειρᾶς 242. λα 246. 

ΧΧ. Καὶ δώδεκα---ἰχεῖ )} αὶ οὐπὶ ἰπιετταρά. 246. 
χοτες ςζ, 18. ᾳ 247. 

244. Οοπρὶ. εἰςήκεισαν Αττη. 1. Ασῃῃ. Ἑὰ. 
247. κα Ἷξ ϑίᾶν. Οὔτορ. 

ἑγῶτες} εςη- 
ἑςῶτες ἐκεῖ ) λα ἕκεὶ 11, 82, 93) 1οϑ, 243, 

ἕξ ἀναδαϑμῶν]) Τι. 
οὐ γέγονεν ὅτως} εκ ἐγένετο ὅτῶς 10, 44. 

71, 74,)93ν τού, τοϑ, 121, 123) 134) 144) 1ς8, 242. (οπηρὶ. ΑἸά. 

(δι. Νίς. χαι οὐκ εἐγενέο τὼ 120, 216, 246. οὐκ ἐγένετο «τὸς 24ς. 

Ργζετηΐτ, καὶ Αγ. 1. Ατπι. Εὰ. Οδοσς. 

Οἰἴἶγος. ἄς, ομο καὶ, ϑῖαν. Μοίφβ. τως τάσῃ βασιλεία] πά- 
σα βασιλεία ἕτως 247. πάσῃ βασιλεία} ργεεανίι. ἐν 82, 939 τοϑ, 
246. (οπιρὶ. Ατπη. τ. Ασῃ). Ἑά. ϑίαν. Μοίᾳ. μηδεμία βασιλεία 51αν 
Οἴἶτορ.. 

. ΧΧΙ. Καὶ πάντα 15} α καὶ 11, 247). λα παντὰ 44. τὰ σκεύη 
- γεγονότα χρυσὰ] τὰ σκευὴ τε βασιλέως τὰ ἐν τῷ ττοτῳ Σαλωμων 
χρισα γεγονοτὰ 24). τῶ ὑπὸ τῷ} τὰ ὑπὸ τε βασιλέως ςς, 64, 
τού, 121, 123» 134) 144, τς8, α26, 242, 2Ζ24ς. ΑἸά. (Δι. Νίο. τοῦ 

ὥοτα τῷ βασιλίως ΑἸεκ. ἃ ἦσαν παρὰ τῷ βασιλεῖ ΟΘεοτρ. ϑίαν. 
Μοίᾳ. ἃ ἤσαν παρὰ τῷ ϑίαν. Οἷἶτο,ξ. τῶ ὑπὸ τοὺ---χρυσὰῷ) τὰ 
τοῦ βασιλίως Σολομὸν χρυσᾶ εἰργασμένα Ατιη. τ. Ατην. Εά, ὑπὸ 
τοῦ Σαλωμὼν} ὑπὸ τὰ βασιλέως 4.4, 71, 74. νπὸ Σολομωνἧος 93. 
γεγονότα χρυσά} α γεγονόϊα. 44. Ὅτ. ΑἸεχ. κεχρυσωμέναω ἦσαν 
Οεοτρ. χρυσά ἦσαν δῖαν. Μοίᾳ. 'καὶ λατῆρες χρυσοῖ] α 1οῦό. 
καὶ τανα τὰ σκεύη 25} κα καὶ 247. Αἴδχ. τὰ σκεύη] Ἔ χρυσα 
242. οἴκε δρυμοῦ} Ττ. 11, τ19. οἴκε τὰ δρυμὰ ΑΙ΄οχ. συγκε- 
κλεισμένα) συγχεχαλυμμενα 74. συγκλεισμένα ΑἸά, συγκεέχλεισ- 
μένῳ ΑΙεκ. οὐκ ἦν ὠργύριον} ργαεπηῖτς, καὶ τοϑ. Οοπιρὶ. Αππη. σ. 
Αγαν. Εά. Οθογρ. ᾿ ἄνευ ἀργυρίου δῖαν. Οἶτορ. ὅτι οὐκ ἣν λογιζό- 
μένον] -ἰ- ἀργύριον Αται. τ. Ἄπτῃ, ΕΔ, ἐν ἐδενὶ γὰρ ἦν ὠργύριον 51αν. 

Α 3 Ψ ε 
χαὶ ονκ ἣν οντως δῖαν. 

Οἴτος. ὅτι ἰν ἐδενὶ ἦν ἀργύριον δῖαν. Μοίᾷ.ς λογιζόμενον] λογισ- 
μενον 111. ῥγαιυηϊτε. τὸ ἀργύριον 82, 93. 1ς8, 246. (οπιρὶ. ῥγατηΐτι.. 
ἀργυριον τιοδ. -Ἐ εἰς οτιᾶν 247. ἐν ταῖς ἡμέραις Σαλωμώ»] «" εἰς 

οτι ἂν τι τς8. εν ταις ἡμέραις Σολομωνἦος εἰς οτιῶν 246, -Ἐ εἰς ὅ, τι 
ὧν Αἰεχ. «ὅτι εἴη τι Ασπῃ. τ. Ασα Εά. 

ΧΧΙΙ. Ὅτι ναῦς---πελεχητῶν} Οκία εἶα τερὶτ ρὲ πιᾶσε σωπὶ 
εἶαζε Ἡδϊεταπι (ενιεῖ ρὲ ἐγες ἀππὸς δα! ἱπ Τλαηβε, ἀοίετεης ἱπάδ συγωηι, εἰ 
αγχεπέμηι, εἰ «ἰεπίες εἰερλαπίογμπα, εἰ βρεῖσε, εἰ ράνος, ας. Ὅτι ναῦς 
Θαροὶς τῷ βασιλεῖ Νιαῦν γὰρ ἔχων ἡ βασιλεὺς 5ίαν. Οἶτος. Ναῦς 
γὰρ Θαρσὶς τῷ βασιλεῖ ϑῖαν. Ζοίᾳ. Θαρσὶς 15} Θαρσεις (ἢς ἰα- 
Δ) 44. 4, 82, 93) τοῦ, 119, 120, 1219 134) 144, 242, 242. Οσπιρὶ. 
ΑΙά4. ΑΙεχ. (δι. Νὶς. ΤἈδοάοτεῖ. ]. εἰς, Θρασεις (Ἰηῖτα Θαρσεις) γ4. 
Θαρσης 24ς. Σπαρσὶς Οεοῖζ. τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν} κα Σαλω- 
μὼν 11, 247. ΑΙεχ. ἐν τῇ ϑαλώσσῃ] ἐπι τῆς ϑαλασσης το, 82, 93, 
1ο8, 246. Οοα)ρὶ. μετῶ τῶν νηῶν] μέϊα των παιδὼν το, 82, 93, τοϑ, 
446. (οηρ!. μετὰ τῶν υἱῶν ΑἸά. δῖαν. Οἴἶεορ. 
ἐτῶν] α μιὰ το, 82,93, τοϑ, 246. Οοπιρὶ. μια δὲ δια τρίων ἐτῶν 242. 
μιᾷ ἐν τρισὶν ἔτεσιν ϑῖαν. ἤρχετο! ἐ- χρυσία 44. τῷ βασιλεῖ] 
Ἔ Σολομῶντι 82, 93, 246. (οπιρ. ναῦς ἐκ Θαρσὶς] νῆες ἐκ Θαρζὶ 
Οεοῦρ. α ϑῖδν. Οὗἶγορ.0. ἐκ Θαρσὶς} ἐκ Θαρσεις 24ς. χρυσίου] 
καὶ ἔφερον χρυσίον Οεοσξ. καὶ ἔφερε χρυσίον ϑῖαν. καὶ ὦργν- 
ρίου] - ἐκ Θαρσεις 44. -Ἐ καὶ οδοντων ἐλεφαϑή]ινων καὶ τιϑηχων 64, 
1.8. ΑἸά. -Ἐ ελάει, ὨΠΔ ἐλεφάντων, 21. -Ἑ καὶ οδοντων ἐλεφαντι- 
νὼν 243, 244. -᾿ καὶ ὀδόντων ἐλεφαντίνων καὶ πιϑικῶν χαὶ τὸ ὄνων 
(8ς) 247. καὶ ἀργυρίου---πελεκητῶν] καὶ ἀργύριον καὶ λίϑους 
τορευτοὺς καὶ τελεχητοὺς, ὀδόντας ἐλεφαντίνους, χιϑηκχοὺς, ταῶνας. 
Θεοῦ. καὶ ἀργύριον ὀδόντας ἐλεφαγἼνους καὶ τοιϑηκὲς καὶ ταῶνας, 
καὶ λίϑον εἰργασμένον καὶ ἐκ εἰργασμένον. 8ϊαν. Οἶτογ. καὶ ἐργύ.- 
ριον, καὶ ὀδόντας ἐλεφαλῆινες, καὶ πιϑηκὲς, καὶ ταῶνας, καὶ λίϑες 
τορευτὲς καὶ τελεχητές. ϑᾶν. Μοίί. ἀργυρίου καὶ λίϑων τορευτῶν] 
ὀργυρία καὶ ὅλον τῶν ἐλεφάντων καὶ τοιϑίκων καὶ λίϑων τορνευτὸν (ο) 
ςς. καὶ λίϑων ὅζο. αἀ ἔη. ςοη).] Χ 247. καὶ ὀδόντων ἐλεφα νων, 
καὶ τιϑήκων, καὶ ταώνων. ΑἸεχ. λίϑων] λιϑὸν 242. τορευτῶν] 
τορνεντῶν 44. 64, 74) τού, 120, 134, 144, 158, 243, 244. τορ εὐτῶν 
(ἢς, φυδῆ ᾿ΐτοτα Ομ 8.) 242. καὶ τελεκητῶν) καὶ ἀπελεχήτων 19, 
64, 82, 93, 1οϑ, 1199 24ς. ΑἸΙά. -Ἐ καὶ οδοντων ελεφανΐων καὶ σιϑι- 

χὸν καὶ ταύνων (βς) 121. αὕτη ἦν ἡ τραγμαϊ]εία δις. τἀ ἔπ. οοη1.} 
οιρὶ. Ατη. τ. Ασῃμ. Ἑά. ὅν. Μοίᾳ. Ν υἷζ. βαθεῖ Θεοῦ. 8(δν. 

Οἰΐξορ. τραγμαεία} τραγματια 242. ἧς ἀνήνεγκεν} ἦν ἀνη- 
νεγχκεν 110. ὁ βασιλεὺς) "44. τεῖχος) τοιχος 242. ερι- 
φράξαι τὸν φραγμὸν) τοεριφραξάξαι (ἢ) τὸν φραγμῶν 241. καὶ 
τὴν ᾿Ασσὰρ) τὴν Ασδρ 44. ᾿Ασσὲρ)] Ασσεδ 82, 93, τιοβ. Ασερ 

τού, (144. οοἵτ. Ασσερ.} τ ς8, 242. Ασαὸ 246. καὶ τὴν Μαγδὰλ) 
α καὶ 44. Μαγϑὰλ] Μαδιαν 11. Μαγεδδω 81, 93, τοϑ, 246. 

καὶ τὴν Γαζὲρ] α και 44. καὶ τὴν Βαιϑωρὼν τὴν ἀνωτέρω] καὶ τὴν 
ἀνωτέρω Βαιϑωώρω 44. Βαιϑωρὼν] Βαιϑωραμ 11. Βεθϑώρων 120, 

121,)242. ΑἸά, Βεϑορων 1.8. τὴν ἀνωτέρω] κα ς 5, 245. τὴν ἄνω- 
τερᾶν 64, 82,93, τοϑ. ΑἸά, τὴν ἄνω 71. τῶν ἀνωτέρω 74.,. τού, 120, 
11) 1347) 144.242. τῶν ἀνωτερὼων 236. (αἵ, Νῖς. τὴν Ἰεϑερμὰϑ) 

τὴν ᾿Ἰεϑαρϑαν 71. τὴν Θοδμορ 82, 93. τῆν Δοϑδμορ τοϑ. τὴν 1ϑε- 

μαϑ 242. καὶ πάσας τ" ---ἀρμάτων] αὶ οὐπὶ ἰπϊοτπηοά. γ1. καὶ 
πάσας 2" -ἰππίων) καὶ τῶν ἱππέων 44. τῶν ἱππίων] τῶν ἱππαιων 
(ἄς νεζ. 28.) 242. καὶ τὴν τραγματείλν] καὶ ἡ πραγμαΐεια 10, 

82, 93; τοϑ, τ.8, 46. ἐν Ἱερεσαλὴμ} -᾿ καὶ εν τὼ Λιδῶνω 52. 

ς 
᾿ 

“4 Ἁ 

μία δια τριῶν ́  . .-“΄ 
-» 

᾿ Ν 

“,᾿,. ε 
ναυς πιί '΄ Τὰ 

Ἐν ΡΝ 
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᾿ δ 7 ; ) 'ϑε ὁ ςε Ν ἀν ΟΝ 93 Ζ΄ τ» “ὦ μων, ἣν εἸἰραγματευσατὸ οἰχοδομῆδαι εν Ἱερουσαλὴμ χαϊι εν “ἰ ἀσῇ τη γῆ, 
΄ Ν Ν ἣν ε Ἶ ΄ ων Ν ρ᾿ : ἴω Ν, φ᾿ 

πάντα τὸν λᾶον τὸν ὑπολελειμμέγον ὑπὸ τῇ Χετ]αίου χαὶ τῷ ᾿Αμοῤῥαίου χαὶ τῇ Φερεζαίε χαὶ τῇ μ 7 "Ὰ, ρϑ 9 ᾽’ ΄ΠΚ ρὼ ᾿ ρ᾿ Ξ ρὋ φῳ [ω 3 
Χαναγαίου χαὶ τ Ἑὐϑαΐα χαὶ τῇ Ιεξεσαΐα χαὶ τῷ Γεργεσαίβ τῶν μὴ ἐχ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ὄντων, Ν »» ϑ Ὅ᾿Ὁ “ 

ρ ΕῚ φΦ ρωὼ τὰ τέχνα αὐτῶν τὰ ὑπολελειμμέγα μετ᾽ αὐτᾶᾷ ἐν τῇ γῇ, 
ρος 5." 9 ἡ 

3 ᾿ ᾿ Ω, υρεῦσαι αὐτὲς, χαὶ ἀνήγαγεν αὐτὰς Σαλωμὼν εἰς φόρον ἕ 
2 Ν .2 ἔδ Ν : ἴω Φ 3 Ν ΩῸ» »Ὦ Ἰσραὴλ οὔκ ἐθωχε Σαλωμὼν πράγμα, ὅτι αὐτοὶ ἧσαν ἂν 

τῆς γῆς ἐξήτεν τὸ πορόσωπον Σαλωμὼν, 
δία αὐτξ. 

Αι τ 582. 9 ΡῚ ὃς οὐχ ἐδύναντο οἱ υἱοὶ Ισραὴλ ἐξολο-- 
»ἤ ρ 

3 ρ ε,»»" ὡς τῆς ἡμέρας ταύτης" χαὶ ἐχ τῶν υἱῶν 

Καὶ ἐμεγαλύν-- 
χαὶ φρονήσει. Καὶ «πάντες βασιλεῖς 

“,.ΨΜᾷ,) ν."ῸῚ᾿-ἠ ρ - ρῸ τϑ ἄχδσαι τῆς φρονήσεως αὐτῇ ἧς ἔδωχε Κύριος τῇ χαρ-- Καὶ δ »"»Ψ» Ὁ Σ δὼ ΄ “ Ν ε ο ἷΝἮὟ Ν «εν 
κί ἄὐτοί ἔφερον ἔχαςος τὰ δῶρα, σχεύη χρυσᾶ, χαὶ ἱματισμὸν, ςαχτὴν, χαὶ ἡδύσ- ν 

“ ματα, χαὶ ἵππους, καὶ ἡμιόγες τὸ χατ᾿ ἐγιαυτὸν ἐνιαυτῷ. Καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμὼν τέσσαρες χι- ͵΄ ᾽’ Ὁ 3 Φ “ 
Τ᾽ Γ ρ, λιάδες ϑήλειαι ἱπποι εἰς ἄρματα, χαὶ δώδεχα χιλιάδες ἱππέων: χαὶ ἔϑετο αὐτὰς ἐν ταῖς πόλεσι ρ᾿ ς 2 - Ἁ φῶς ΄ δὴ τῶν ἀρμάτων καὶ μετὰ τϑ βασιλέως ἐν 

ρῸ ῥῶ Ὁ 7) ρὸ 3 ΄ ΄ἿΝ, 18 ποταμᾶ χαὶ εὡς γῆς ἀλλοφύλων χαὶ 

ε 7 Ν  "» ες. ἶ’ 7 " οἷ 4 δ» ἱερδσαλήῆμ' χαὶ ἦν ἡγόμενος ππάντων τῶν βασιλζων ἀπὲὶ 
Ὡ  ζἷ ἷ΄͵ 9. 9 εως ὁρίων ΑἰγύπΊου. Καὶ ἔδωχεν ὁ βασιλεὺς τὸ χρυσίον ΝΙΝ » σι. » ς . 5 ς ς φῳΦ . Κρ τὸ ἀργύριον ἐν ᾿Ιερσαλὴμ ὡς λίϑες, χαὶ τὰς κέδρες ἔδωχεν ὡς συχαμίνες τὰς ἐν τῇ πεδινῇ 

Ὁ2, 121, 123, 236, 245. (αϊ. Νίσ. καὶ ἐν πάσῃ], καὶ 124. τῷ 
μὴ καταβξαι] τὸν μὴ κατάρξαι 242. κατάρξαι] καχφραξαι ττο. 
κατάρξ. αὐτ} καταρξ. αὐην24ς. πάντα τὸν λαὸν τὸν ὑπολελειμ- 
(μένον) τταὐῖα τον ὑπολελείαμενον λᾶον 19, 935, 1ο8. ἧς, ηἰῇ τον λαον. 
82. ὑπολελειμμένον] υποδεδεεγμενον 11. ὑπὸ τῷ Χετ]αία] ἀπὸ 
τα Χετίαικ το, 745 93» 1ο8, 121, 134, 144γ436, 242, 24ς. Οδϊ. ΝΙς. 
ὑπὸ τῇ Χετ]αίου-- Ἰσραὴλ ὄντων] ἀπο του Χειαιου και των ἑτέρων τῶν 
Μ᾽ εχ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οντων 44. καὶ τῷ ᾿Αμοῤῥαία] καὶ τῇ Αμω- 
βώιε 158. καὶ ὑπὸ Αμορραιξ 446. 

ε44ᾳ.} τοό. καὶ 
καὶ τῷ Εὐαίςε} και 

καὶ τῷ Ἑὐαΐε καὶ τῷ Ἰεξζασαιε] κα ξ2. καὶ τοῦ 
Ἰεδεσαία}] 824. καὶ τῷ Γ ἐργεσαΐου} α του 144. καὶ τῇ Γερσαίου 
158. α καὶ 3842. τῶν μὴ---ὄντων] τῶν μη οὐῆων εκ τῶν υἱων Ισραηλ 
109) 82, 93, ιοβ. ΑΙΔ. ὥς, ργβηιο καὶ, 246ς:{ ὄντων) α 123. 
μετ᾽ αὐτα] μετ᾽ αὐες 11, ςα, ςς, γ4, 82, 93. 1ού, τοϑ, 123) 134, 144, 
36, 242, 243, 244, 24ς. (αϊ. Νίς. οὐκ ἐδύναν]ο] ες ἡδυναντο ό4, 
1:8. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] α οἱ τς. καὶ ἀνήγαγεν) ἃ καὶ 1ς8. 
καὶ ἀνήγαγεν αὐτὲς Σαλωμὼν] αὶ 24ς. ἀνήγαγεν αὐτὰς] -Ἐ- βασι- 
λεὺς 242. καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ] καὶ ἐκ τῶν υἱοι Ισραηλ τ2ι. 
ἔδωκε Σαλωμὼν πρᾶγμα) εδὼώκε͵ εἰς πρᾶγμα Σαλομὼν 236, 242. 
πρᾶγμα!) εἰς πρᾶγμα το, 44, ςξ, 64, γι, 74) 82) 92, 93, τού, 1οβ, 
ΖΙ197) 120, 121, 123, 1347 144. 18, 243, 244, Δάς, 246. ΑἸά. (δῖ. 
Νίς. ὅτι. αὐτοὶ ἦσαν] κα ἡσαν 242. ἄνδρες] οἱ ανδρες ες, 82, 93» 
244) 246. οἱ πολεμιςαὶ} ,. οἱ 123, τις8.ι καὶ ἄρχονες 15] 
λ ῖ21, 236, 24ς. καὶ τρισσοὶ αὐτῷ, καὶ 64. ΑἸά, κα 121, 123» 
24ς. καὶ τρεῖς νιοι αὐΐξ 1.8. καὶ τρισσοὶ αὐτῷ, καὶ ἄρχος 
α11,92,242. καὶ ἄρχοντες 29} χαὶ οἱ αρχοῦες ςξς. κ71. τῶν 
ἀρμάτων αὐτῇ] τῶν ἀρμώτων αὐΐων γ4. καὶ ἱππεῖς αὐτὰῷἢ}λ 120. 

ΧΧΠΙ. ἐμεγαλύνθη] ἐμεγαληνϑη 24). τῆς γῆς] 1. τῆς 
γῆς --τὴς γῆς ἴῃ σοπῃ. 164.} α Δἰζοευιτ. οὐγπὴ ἰηιθσιηθά. 44. πλάτῳ] 
σλετον 242. Ῥγαετηϊετ, καὶ Θογρ. δῖαν. φρονήσει] φρονηση 93. 

ΧΧΙΨΝ. Καὶ ταντες] καὶ τταῦῆες δὲ τιο. βασιλεῖς] οἱ βασι- 
λεις 54) 64) 745) 03) τοῦς 110, 120, 121) 1235) 134) 144. 158, 236, 
242, 245) 247. (οιηρὶ. ΑΙά. (δι. Νὶς. Ογῇ!]. ΑἸεχ. ἴοπι. 1. Ρατ. 1. 
Ῥ. 489. ἐξήτεν] -Ἐ ἰδεῖν 44) 246. Ατπι. τ. Ατπη. Ἐά. ΟΘεογρ. 8ῖαν. 
τῇ ἄκῆσαι)} τῇ ἀχβεῖν 82, 93, 1τοϑ. (ΟΠΡΙ. καὶ ὠκῶσαι Αγῃ. τ. 
Αγαι, Εά, 51αν. Οἷἶτορ. τῆς φρονήσεως αὐτῷ} α αὐε 44,γ1.. Κύ.- 
6:05] . 93. τῇ καρδίᾳ αὐτῷ] ργατγϊτῖ. ἐν 44, 64, γι, γ4,). 82, τοό, 
Ιοϑ, 119, 119; 120, 121) 123, 1347) 144) 18, 236, 242) 243), 244, 
5345. Οὐοιηρὶ. ΑἸά. (ἀξ. ΝΙς. Ογτῖ!!. ΑἸεχ. 1. οἷς, εἰς τὴν καρδίαν αὐ. 
τῷ Αγ. 1. Αστῃ. Εα. Οθογς. δῖαν. 
ΧΧΝ ἔφερον] ἐφερεν 71. ἕκαςος τῶ δῶρα] τὰ δωρα ανΐων ἐκα- 

σὸς 64. πρὸς αὐτὸν τὰ δῶρα αὐτὰ ΑΙεχ. τὰ δωρα] -ἰ- αὐα 11, 44, 
52, 8ζ,), 74γ 82,) 93) τού, 119) 120, 121, 123) 134, 144, 1ς8, 236, 
2342) 243, 24ς, 246, 247. (οιηρ!. ΑΙά. Οαΐϊ. Νίςο. -Ἑ αὐων τοβ. 
Ἔ ἑαυτῶν Αται. τ. Αἰ. Εά. Θεοις. 8ίαν. σκεύη χρυσῷ] -ξ καὶ 
ἄργυρα ὅ4. -Ἐ καὶ σκενὴ ἀργυρὰ τς8. καὶ σκευὴ χρυσα και ἀργυρὰ 
343. Οεοτρ. δίαν. σκευὴ ἀργυρὰ καὶ σκευὴ χρυσὰ 247. Οοιμρρί. 

ΝοΣ. Π. 

(αι. Νῖς. καὶ τῇ Φερεζαίς} λ Χαι (εἰ ἢῆς ἴῃ 
τὸ Φερεζαία--  ἸεδεσαίΒ} αὶ συπὶ ἰηίετηηεὰ, 245. 
τε Εδαιπ τς. 

ἂ 

καὶ τῇ ᾿Αμοῤῥαία--- Ἰσραὴλ ὄν 
των] καὶ τῇ Αμοὸρ τὰ Γεργεσαια τῶν μή εχ τῶν υἱων Ἰσραηλ οντων 236. 

᾿Ἱερασαλὴμ, τέσσαρες χιλιάδες Οεοῖς. 

τὰς κίδρες} καὶ τὰ κέδρινα ξύλα Ατπι. 1. Αται. Ἑά. 

ΑἸεχ. Ατσαν. τ. πῃ, ἘΔ. ἕκαρος σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρὰ ΑἸά. καὶ 
ἱματισμὸν] -ἰ- καὶ ἀρώμαϊα Οοιηρὶ. καὶ ἱματίσμες Ατπι. 1. Αγπι. 
Εά. καὶ ἱμάτια 5141ν. ςακτὴν] ηϑυσμαῖα 91. Ῥγρετηΐτε. καὶ Οομρὶ: 
καὶ ὅπλα 8]Αν. Οἷἶτορ. κακτὴν καὶ ἡδύσμα]α] καὶ ἡδυσματα και 
φακτὴν 10, 82, 1Ἰο8. καὶ ἡθύσμαἶα) καὶ ςακτὴν 93. κα Οομρὶ. 
α καὶ Ατπ). :. καὶ ἵππες]λ καὶ 44. καὶ ἡμιόνες δες. τἁ, δπ. 
οοη,.]} καὶ ἡμιόνες ἐν τσάντι ἔτει Θεοτς. ϑίδν.. ἐνιαυτῷ] ἐνιαυἷον 44. 
85, 64, 71, 745) 92, τού, 119, 120, 121, 123, 134) 1445) 236, 242. 
245. ΑΙά. Αἰεχ, ας. Νὶος. εἰς ἐνιαυτὸν 82, 93, τοϑ, ς8. Οοπιρὶ. 
λα 242. Αἰά. 

ΧΧΨΝῚ. Καὶ ἦσαν] Ῥγεεταΐτς, καὶ συνελεέξε Σαλωμων αρματα και 
ἱππεὶις 247. ΑἸεχ. ργργηϊτε, καὶ συνήγαγε Σολομὼν ἅρματα καὶ ἱπ- 
πεῖς ΟΟπιρὶ. Αγαι. τ. στη. Εά. ργαπηῖτς. δδάδπι, ηἰᾶ ἱππὲς, λυ: 
Μοῖ. Καὶ ἤσαν---ἶπποι] καὶ ἱππεῖς ἦσαν μετὰ τῷ βασιλέως ἐν 

Καὶ ἥσαν---εἰς ἅρμα]α] 
Οὐηργεραυΐφιε δαίονμοα σΉΤΤΗΣ:, εἰ ἐφμΐδει, εἰ γαδὶ Μμπὶ εἰ »αἰϊε φμαάγία- 
ξοπεὶ σαγις Ψαὶς. τῷ Σαλωμὼν] αὐτῷ ΟοπιρΙ. παρὰ τῷ Σολο- 
μὸν ϑίαν. Οἷἶτος. τέσσαρες--εἰς ἅρματα) χίλια καὶ τετρακόσια 
ἅρματα Οοπιρὶ. τέσσαρες χιλιάδες] τεσσαρακοντὰ χιλιαδὲς 10, 
44» 535» 04) 71) 82, 92, 93») 110, 120, 121) 123) 134) 144» 236, 242, 
243,244,24ς, 246,247. ΔΙά. ΑἸεχ. Οδι. ΝΊς. Αγη. τ᾿. Ασπ. ΕΑ. 5ϊαλν. 
σαράκοντα (υϊ 4110] ρτο τεσσαράκοντα) τοό. ϑήλειαι ἵπποι] ἑππων 
ϑηλειων 19, 82, τοθ. ἡππὼν ϑηλιων 93. ἱππίων (Π0) ϑηλείων 246; 
ἱππεῖς δῖαν. Οἴἶτος. ϑήλειαι ἵπποι---χιλιώδες 2} αὶ οὐπι ἱπιοτπηοά; 
71. εἰς ἅρματα] -ἰ- τα τικτεῖν 19, 82, 93, τοϑ, 1ς8. κα εἰς 242. 
Ῥτατηῖ, καὶ Αἰεχ. ἐν ὥρμασιν ϑίαν. Οἶτος. καὶ δώδεκα χι- 
λιᾶϑες] καὶ δωδεκα χιλιαδας το. καὶ β΄. χιλιαϑὲς 74. χιλιάδες 
ἱππέων] ἱππὼν χιλιαδὲς 236. (Δι. Νὶς. Ὑι. 242. ἔϑετο αὐ- 
τῶς} εἐϑετο αὐες 93, τοϑ. Οοτρρὶ. πόλεσι τῶν ἁρμάτων) ,, τῶν 
24ς. καὶ μετὰ τῷ βασιλέως] καὶ οἷ μετὰ τοῦ βασιλέως Ατηι. .. 
Αττη. Εὰ, καὶ ἑταῖροι ἦσαν μετὰ τῷ βασιλέως Οεοτρ. ϑίλν. καὶ 
ἦν ὅς. δὰ ἔῃ. σοπ|.} λα Οοπιρὶ. νυ. ττιάντων τῶν βασιλέων] 

ὠπὸ τῷ πτοταμδ] απὸ ποταμα Ευφρατε τς8. - Εὑ- 
φρατε 246.4ὀ καὶ ἕως γῆς] και ἑως τῆς γῆς 93, 108, 120, 246. α καὶ 
Αγτι. 1. Θεοῦ. καὶ ἕως γῆς ἀλλοφύλων] καὶ εὡς τῶν ἀλλοφυλων 
44. ὥς, ομλ!ο καὶ, ΑἸτη. Ἑά. κα 144. εὡς τῆς γῆς των αλλοφυλων 
246.Ἡ ἀλλοφύλων] α 140. καὶ ἕως ὁρίων) α καὶ 446. ὁρίων] 
Αἰγύπῖ5} οριε Αἰγνπῆξ το, 88. οριε γῆς Αἰγυπῆε 93. ορια (υϊ νἱάε- 
ἴιγ) τῆς Αἰγυπα τοϑβ. Αἰγύπ]5] τῆς Αἰγυπῖκ 246. Αἰγυπήϊων 
(υξ 41101) Αττὰ. σ. Ατπῃ, Ἑά. 

ΧΧΝΊ]. Καὶ ἔδωκεν] α καὶ δότε. 
82, 93) 1οϑ, 546. (πηρί. τὸ χρυσίον καὶ] , ΟΟπΡΙ. "τὸ χρυ- 
σίον καὶ τὸ ἀργύριον] το ἀργυριον καὶ τὸ χρυσιον 247. ΑΙεχ, καὶ 

ἶ ἔδωκεν “"] 
λα 82. Απη. τ. ἅπῃ. ΕἘά. ἔϑηκεν ϑἷαν. Μοίᾳ. ἔδωκεν ὡς συκαμι- 
γῃς} ὡς συχάμινες ἔδωκε 64. ΑἸά. ὡς συκαμίνες] ὡς καὶ συκομόρες 
ϑίαν. Οὗτος. συκαμίνους] τάς συκωμινους 82, 93: 1οΒ. (οπιρὶ, 
σικαμινες τού, τὰς ἐν τῇ τοεδινῃ] ργαεπεῖτς. καὶ ΑἸ4. ἐν τῷ πεδίῳ 
Ατπη. 1. Απη. Ἐά. τσεδινῃ} ταιδινη 242. εἰς τολῆϑος] ἐκ τλη- 
ες 24ς. ἐν πλήϑει Ασιηλ. Αγαι Εα, απὸ πλήϑως ϑίδν. Οἴτορ. 
)Κ 

τῇ μὴ χατάρξαι αὐτῷ 

δρὲς οἱ πτολεμιςαὶ, χαὶ παῖδες αὐτῇ χαὶ » ς ΄ὉῚ » .Ὸ ευἯε:ν ρ᾿ βο ρ»ῈἼ- 9 Ὅ0 ἄρχοντες χαὶ τρισσοῖ αὐτϑ, χαὶ ἄρχοντες τῶν ἁρμάτων αὐτᾷ, χαὶ ἱππεῖς αὐτῶ. Ἃ ξ Ν ΄ ρ ρο ΓΕ νὴ Σαλωμὼν ὑπὲρ “σἀντας τὲς. βασιλεῖς τῆς γῆς πὐλότῳ 

ὁ βασιλεὺς) --- Σολομὼν ὁ 



ΑἈΙκεχ. 

᾿ Οδογρ. δἰδν. 
εἰ ὧἐε Ορα Μυϊρ. 

“Οοπρὶ. 

ΒΑΞΣΙΛΕΊΙΩΝ Γ. 

εἰς αλῆσος. 

βασιλέως" χαὶ ἐλάμθανον ἐχ Θεχβὲ ἐν ἀλλάγματι. 

ἀντὶ ἑχατὸν ἀργυρίε, καὶ ἵππὸς εἰντὶ “πεντήκοντα ἀργυρίθ' καὶ ὅτως πᾶσι τοῖς βασιλεῦσι Χετ- 

τῆν, καὶ βασιλεῦσι Συρίας κατὰ ϑάλασσαν ἐξεπορεύοντο. 

ΚΑΙ ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν ἦν φιλογύνης. Καὶ ἧσαν αὐτῷ γυναῖκες ἄρχβδαι ἑπ]ακχόσιάι, χαὶ τ. 

παλλαχαὶ τόν εσίδι: Καὶ ἔλάξε γυναῖκας ἀλλοτρίας, χαὶ τὴν ϑυγατέρα ἐὐν ων. Μωδίτιδας, δ 

᾿Αμμανίτιδας, Σύρας, καὶ ᾿Ιδεμαίας, Χετ]αίας, χαὶ ᾿Αμοῤῥαίας, Ἔχ Τῶν ἐϑνὼν ὧν ἀπεῖπε Κύ-. 2 

βίος τοῖς υἱοῖς ᾿Ισροιὴλ, Οὐχ εἰσελεύσεσϑε εἰς αὐτᾶς, χ χαὶ αὐτοὶ οὐχ εἰσελεύσονται εἰς ὑμᾶς, μὴ 

ἐχχλίνωσι τὰς καρδίας ὑ ὑμῶν ὀπίσω εἰδώλων αὐτῶν" εἰς αὐτὰς ἐχολληϑη Σαλωμὼν τῷ ἀγαπῆσαι. 

Καὶ ἐγενήθη ἐ ἐγ χαιρῷ γήρες Σαλωμῶν, χαὶ ὃχ ἣν ἡ χαρδία αὐτ τελεία μετὰ Κυρίε Θεϑ αὖτ, 4. 

Καὶ καὶ ἔξοδος---ἰππέων] καὶ προσήγαγον τῷ Σολομὼν 

ἵππες ϑίαν. Εἰ εαἀὐμοεῤαπιμγ ἐφμὶ δαίομιοπὶ Ψ]ρ. ἡ ἔξοδος] ΡΓγα- 

τῖτι. ἦν 82. ἦν ἔξοδο; 9,ς. Σαλωμὼν τῶν ἱππέων) των ἱππὼν Σα- 

λομῶὼν 74, ττο, 243. ὕς, πὶ ΣολομωνΊος, 82, 93; 1ο8. ΓΟΙΤΡΙ. ἧς, 

εἱ 1 Σαλωμων, 244, 24ς. Αἰεχ. αὐΐων ἱππέων Σαλωμων (ευπὶ ρυπέν]5 

ωρεγ αὖ, φηδῆ ἀεϊεπά.) τ12ο. τῶν ἱππέων] ροηϊξ Δηΐε Σαλωμὼν 19, 

44» 55» 04, 71, τοῦ, 121, 123, 134, 144; 416, 242, 246, 247. Αἰά, 
Οϊ. Νίς. Ασπι. στ. Αὐηι. Εά. καὶ ἐξ Αἰγύλ] α καὶ 10, 44» 53» 

6... 71) 745 82, 92. 93, τού, τοϑ, 120, 134.) 144) “36, 242, 243,32..4.) 

24ς, 246, 24,7. Οοπιρί. ΑἸΔ. ΑἸεχ. (ει. Νις. Αγπι. 1. Ασ. Βα. 
αἶε Ἐξ γρίο  υϊρ. καὶ ἐκ Θεκεὲ] καὶ Πεκαὲ ΟΘεοτρ. 

ἐκ Θεχεὲὶ 15] -Ἐ και ἐκ Δαμᾶάσχκε 19, 82) 93: τοϑ, 

1.8. -Ἐ καὶ εξ Διγυηῖα 246. ἐχ Τάσομα ὅ5γτ. Βαυ- εῦγ, ἐκ Θε- 

καὶ 5] ἐκ Θεέκβεὲμ 11. ἐξ ̓ Εκαὲ Οοπιρί. ἔμποροι} τοροι 1Π|. 
οἱ ἐμποροι 19, 93. 1το8, 246. χὰᾶι ὁ ἐμποροι 82. ἐεἰδηγον οἱ ἐμποροι 

1 ς8. ἔμποροι δις. δὰ ἔπ. ςΟη. 7 Νεροιϊαίονεε ἄμμι γερὶς ἐπιεδαπ ΠῈ 

ὥρα, εἰ βαϊμίο ργειίο ρενδμεεόαπι. Μασ. καὶ ἐλάμθανον) α χαὶ 
καὶ ἐξάμδανον--ἀλλάγματι] ὠνήσαντο αὐτὰ; ἐκ Θεκεὲ ἐν 

᾿ἀλλάγματι 8ι4ν. Οἶτοξ. καὶ ὠνήσαντο ἔκ Θεχεὲ ἐν ἀλλάγματι 
81αν. ΜοίᾳβαΎ. ἐλάμδανον] ἐλαμξανεν 11, 123,24) ἐκ Θεκεὲ 29} 
Ἔ καὶ ἐκ δαμαῦχε ἐς Ἠγ0» οἱ ἐμπορὸι τὸυ βασιλέως 246. ἐκ Πεκεὲ 

Οεοῖρ. ἀλλάγματι) ἀλαλαγματι 71. ἀλάγματι (ἢς τηεπά.) 

134. ἀλλάγμασι Ἄτπι. τ. Ατη). Εά. 
ΧΧΙΧ. Καὶ ἀνέθαινεν---ἑκα τὸν ἀργυρίου] Καὶ τροτήγοαγεν ἵππες 

Καὶ 

ἀνίδαινον ἃ ἅρματα ἐξ Αἰγύπῖου ἀντὶ ἑξακοσίων (πιαγρ. ἑκατὸν) ἀργυρῶν 
811ν. Μοίᾳ. Ἐρνεάιεδα!μν αμλῶπ φιαώνῖρα ἐκ ΖΡ γρίο Μέχεεμεῖς βεΪ1ε' 

γρεπὶ Νὰ. ἐξ Αἰγύπ]5} α εξ ςς, Ζ4ς-. ἈἈτξ Αἰγύπ]ε ἅρμα] 
ἄρματα εἶ Αἰγυπῖκς 247. Αἰεχ. τῶν ἀρμάτων ἐξ Αἰγύπῆε Αται. τ. 
Ατην. ἕἘά. ἅρμα] ἅρμα ἕν 241. ἄντὶ ἑκατὸν] αν ἕκάτον 10, 4.1, 

ξς 5), 64, 715) 74..93ν τού, τοϑ, 110, 123. 134) 1445) 1ς8,2306,2.42,2.4, 

446. ΑἸά. (δῖ. Νίο. λα εκᾶτον 247. Ατπὶ. 1. Αὐπι. Ἐά, ανϑ' ἑξακο- 
σίων Οουρρὶ. χαὶ ἵππο:} καὶ ἐππᾶς 110. καὶ ἵππος--ἀργυ- 

εἴ 21 αὶ οὔπὶ ἱπίεγηιεά, 2.2, 2.4.) 24ς. ΑἸἴεχ. 
φιασήμα ΜᾺ]. 

ΧΧΥΠΙ. 

σὺν ἅρμασιν ἐξ Αἰγύπ]α ἀντὶ ἑξακοσίων οἰργυρὼν 8ίᾶν. Οἴτορ. 

εἰ ΦΚΉΣ ΓΟ ΜΗΣ ΦΗ 

ἀντὶ τοεντήκοντα ἀργνρίε} ἀντὶ ἑκατὸν καὶ τεντή- 
κοντα ἀργυρία Οοπηρὶ. Ατπι. 1. Ατιῃ, ΕΔ. ἧς, ἤπε καὶ, Οεοτρ. ἀντὶ 
ἑχατὸν τπεντήχοντα ἀργυρῶν 5]αν. καὶ ὅτως.} , καὶ ΑἸεχ, Οεογρ. 

καὶ ὅτως-- βασιλεῦσι] καὶ οὗ καὶ σι (ἢ) τοῖς βασιλεῦσι 2.2. 

καὶ ἐν τάση βασιλείῳ δἷαν. Οἴἶτορ. ὅτως καὶ ἐν τᾶσι βασιλεῦσι 
5]αν. Μοίᾳ. πᾶσι τοῖς βασιλεῦσι] τοις βασιλευσι πασι ἢ], 247. 

πᾶσι τοῖς βασιλεῦσι δες. δὰ ἤη. ςοπλ.} μηδ τεσες Ηεδν ογερε εἰ ὅγ- 

Χετ]οᾶν] Χετῆιειμ 4.1, 93, τοῦ, τ το, 

236, 24ς. (οπιρί. ΑἸά. (ΑἸεχ. ἴῃ Ἵδαγαέζ. τηΐη.)} Χετγιειμ 64. Χε- 
τιεῖμι 71. Χετηιμ 74, 120, 121, 1347) 144. λα 92. Χει]ειμι τοϑ. 

Χεηλιειν τς.8. Χετῖι εἰμὶ (ῆς) 242. πασι Χετγιειμ 243. πασι Χετ- 
τιειμ, 244. Χεϑϑιεῖμ 247. Χετίΐμ, Οἵ. Νὶς. Χεττὶμ Ασπι. τ. Αττη. 
ἘΔ. 511ν. Μοίᾳ. Χετϑιὴν εογρ. Χετὶμ ϑίαν. Οἴἶγορ. καὶ βα- 
σιλεῦσι!) α 44, 92. καὶ τοῖς βασιλεῦσι 93. (ὐοπιρί. α βασιλεῦσι 
Οεοτρ. δϊᾶν. Συρία:} Συρίων Απῃ. τ. Ἄτην. Ε4. Θθογρ. 

ϑαάλασσαν] διὰ χειρὸς αὐτῶν (οη!ρὶ. οἱ κατὰ ϑαλασσαν Αττη. 1. 

Αγ, Ἐά. , Οδεογρ. δ[αν. ΟἴἶζΓορ. ἐξεπορεύοντο] ἐνεπορεύοντο 10, 

108. εξεπορευετο 93, 242. ϑίαν, Οὐἶΐγορ. επορενοντο 1 ς8. 

« 
ουτως 

γε εφμος ϑεπεπάααπί. νυΐσ. 

Ν 
Ἄχτοα 

Ι. Καὶ ὁ βασιλεὺς---φιλογύνης] ἥν δὲ Σολομὼν φιλογυναιος 44. 
καὶ ἣν ὁ βατιλευς Σαλωμων φιλογυναιος ςς. ἦν δὲ βασιλεὺς Σαλω- 
μὼν σφόδρα φιλογύνης σοῦ. ἥν φιλογύνης] φιλογυναιος ἣν 247. 

ἣν φιλίων γυναῖκας 5[άν. Οἴτος.  φιλογύνη:} ἀνὴρ φιλογυ- 

νάιος 10, 82, 939 1ο8, 119, 246. φιλογυναιός 325) 64, 74, 92, τού, 
120, 1217. 123) 134. 144) 108, 236, 242, 2..3,344.24ς. Οοηνρ!, ΑΙά, 
σι. Νῖς. Ευΐεδ. Τδεια. Ενδης. Ρ. 3ς1. ΟΥ̓]. Αἰεχ, ἴοπι, ἱ. ρατῖ. α. 
Ρ. 490. «πιαῖον γπμλίεγμσι Ἰτθῃ, δ. ἵν. ξ8}0ν. 4.8. 

111. γυναῖκες ἄρχασα!] α γυναῖκες 11, 10, 82, 093, τοϑ. γυγαῖ- 

κες ἄρχασαι ἑπ]χκόσιαι) (εχαρίπια γερίηνε Ῥηϊαίτ. Βεῖχ. ὥρχεσαι 
ἑπ]ακόσια!] 2τίπεῖρες {εριϊπρεμδ συγ. Βατ- Ἠςδγ. 

ταχοσιαι 110.ϑΘϑ. καὶ παλλακαὶ τριακόσιαι) εἰ οὐδορ ἱπία σοπουδὶπε;, 

ε: γμεπομία φααγμηρ πεηιεῦμς ποη 6 Ῥ ]Λῆγ. Βείκ. τριακόσιαι} 
Ἔ καὶ ἔκλινον αἱ γυναῖκες αὐτῇ τὴν καρδίαν αὐτῷ, (οπιρ!. - καὶ 
ἔκλιναν γυναῖκες αὐτῷ τὴν καρδίαν αὐτῷ. ΑἸεχ. 

Ι. Καὶ ἔλαδεῖ καὶ ἔλαξεν ἑαυτῷ Αττῃ. 1. Ατῃ. Εά. Καὶ ἔλαξε 

δτς. αἀ ἤῃ. σοηη. 2.1] εἰ ἀοεερὶ! βόϊ πιμίονες αἰϊεπίροπας. Ἱτεῃ.. ἰος. εἰἶϊ, 

γυναῖκας ἀλλοτρίας] Ἔ πολλὰς ςς), τςβ, 243, 247. Αἰεχ. Εὐυΐῦ. Ἰ. 

εἶς. Ατπν. τ. Ασι. Βα. Φαραὼ] Παραὼν Ατπι. τ. Ασπὶ. Εά. Οεοτρ. 

Φαραὸν 5[αν. Οἷἶτορ. Φαραὼν 5ϊδλν. Μοίᾳ. Μωαξίτιδας] ρτα. 
πηΐττ. καὶ (82. Απῃ. 1. Αττη. Εά. εἰ ᾷς 'π {ε4.} 93, 1οβ. Οοπρ. 
᾿Αμμανίτιδας) Λμμανειτιδας 93. κα 158, 247. Αμανιτιδὰς 242, 
ΡγΈπιτ. καὶ 246. ρα ΑἸἰεχ. νηὶ! ΑἸεχ. Ἰος. οἶς, δῖαν, Οἴτορ. 
᾿Αμωνίτιδας Αττη. 1. Αττη. ἘΔ, Σύρα;] ρῥγαπηκι, καὶ 93, το, 
α Οοπρῖ. ἜΒΑ Ασῃ. τ᾿. Απῃ. Εά. Σύρας, καὶ Ἰδουμαίας] 

Ἰδαμαια; Συρας 44.571, τού. ἢς, Ῥγα πη ΠΟ καὶ, ςα, ς ς, 93) 107, 120, 

121, 134) 144γ) 1:58, 242, 24, 247. Εὐυΐεν. Ογτῆ!. ΑἸεχ. 1. εἶς. Ιδὰ- 
μαιας καὶ Συρας 236. καὶ Συρας και ἰδεμαιας “46. καὶ 1δὰ- 

μαίας, Συρίας ΑἸεχ. καὶ ᾿Ασυρίας, ᾿Ιδεμαίας δῖαν. Οἶτορ. καὶ 
᾿Ιδαμαία:} -Ἑ καὶ Σιδωνίας Οοπιρὶ. 

1ο8, 546. (οπιρὶ. Εὐυΐεδ. ἰος. «εἰ. 

καὶ Χεϑαίας δῖαν. Οὗτος. καὶ ᾿Αμοῤῥαίας] α Οὐπιρ!. α καὶ Ογ. 
11}. ΑἸοχ. 1. εἶς. καὶ ᾿Αμεϑαίας δίαν. Οἰἶΐγοσ. 

11. Ἐκ τῶν ἐθνῶν] ργαυυλῖττ, καὶ Ατσιη. τ. ΑἌσηγ. Ἐά, ὧν ἀπεῖπε 

ὡς ἐνετείλατο ϑίαν. Οἴεορ. ἀπεῖπε] εἰπε 64. Κύριος] -Ἔ ὁ Θεὸς 

Εὐὲεῦ. 1, οἶς. τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ] -ξ- λεγων 10, 85, 93) τοϑ. Οοηηρὶ» 
Οὐκ εἰσελ. εἰς αὐτὰς] ποὺ ἱπργειϊεπιϊπὶ σά εας ας... εἰσελεύσεσϑε} 

εἰσελευσεσϑαι 74, 091,) 120, 242. ΕπΠΈΌ, ἱ, οἷς. εἰσελϑεῖν Αγ. 1. 
Ατην. Εἀ. δίαν. Οὔτυρ. εἰς αὐτὲς 15] εἰ; αντας 247. ΑἸά. Ευζεῦ, 
1. εἴ τρὸς αὐτὰς Οὐγη}}, ΑἸεχ. 1. οἷς. 

ελεύσωνται ὅν. 

Χετ]αίας} ργαεπιῖτι. καὶ 92» 
Γείκχιας 144. Γεϑϑαιας 247. 

οὐκ εἰσελεύσονται] οὖκ εἰσ. 

μὴ ἐκχλίνωσι}] νὰ μὴ ἐκκλινωσὶ 10, 44. 52) ξ; 

ὅ., γι) 745ν. 92) τού, 107, 120, 1219) 123») 134) 144) τς8, 2.4.) 245, 
246, 247. (οπιρ!. ΑΙά, (αι. Νὶς. Ογιεῖ!!. ΑἸεχ. 1. οἷς. καὶ ἐκ ἔχχλι. 
νωσι δίαν. Οἴἶτον. μὴ ἐκκλίνωσι--- εἰδώλων αὐτῶν] ν οἴπὶ ἰητογπηο, 

216, 242. τῶς καρδίας] τας ψυχας 64. ΑΙ. καρδίας ὑμῶν) 

καρδιας αὐτων 1Π|. καρδιας ἡμῶν 91. ὀκίσω εἰδώλων] οπισ τῶν 

εἰδωλὼων 44... ς5, 64, γ1ν 74,93.) τοῦς τοῦ), 1οϑ, 120, 121. 134» 148, 
24-ς,) 546. (οιπρὶ. Αἰά. (ας. Νις. Οὐ, ΑἸςχ. 1. οἷξ, 

λὼν 121. 

οπισω τῶν ιδὼ- 
εἰδώλων αὐτῶν} α αὐτῶν Οεονρ. εἰς αὐτὰς 297 εἰς ὃς 

82. ινα αὐτὰς 236, 242. εἰς ἄντας 247. μγειιπί, καὶ ΑΥπὶ, αν 
Απτῃ. Εἠ, Οεοτρ. δϊαν. Οἷἶγοσ. ἐκολλήθη] ἐκολήϑη (Πς)} τοῦ, το}, 

242. Σαλωμὼν] Σοδομὼν πιο. 93. τῇ κὐϑϑμ, και αγα- 
πησαᾶι 44. -ἰ αὐτὲς τςθ. 

ΠΙΝ. Καὶ ἐγενήϑη)] καὶ ἐγένετα 19; 82, 93, 108. σοπηρὶ ΡΓΦΠΪδ, 
καὶ ἐξεκλιναν αἱ γυναιχες αὐτὰ τὴν καρδιαν αὐτε 247. ἐν καιρῷ] εν 

Τῷ καιρῷ 44) 52, ςς, 64,, 71, 74.093; τού, 1ο7, 120, 121) 134, 168) 
236, 2.ς. ΑἸά. (δὲ. Νῖς. Ογτῃ. ΑἸεκ. ἰος. οἴ. γήρες} γήρως 95. 
7. 1οῦ, 1ο79 120, 121) 134, 226. ἌΚΙ: ἌΡΑ: σι. Νὶς. γηρας 246. 

καὶ οὐκ ἣν] α καὶ 82, 93, 108. χαὶ οὐκ ἣν δίς. τὰ ἤπ. ςοπλ.]} ΡῬοπῖς 

ΡῬοΐξ ϑεὼν αὐτῶν π᾿ φςοπΊ. ἴεττίο 4.45». 52, 71) 74, τού, 10}, 110), 126» 
121) 122γ134. 1ς8,.230,24.3) 244.) 24ς, 247. Οὐπιρὶ. ΑΙοχ, (χα. Νῖς. 

΄΄ 

Κὰ 4. Χ 

Καὶ ἡ ἔξοδος Σαλωμὼν τῶν ἱππέων χαὶ ἐξ Αἰγύπ]ου, καὶ ἐχ Θεχϑὲ ἔμποροι, τόῦ ,8, 

Καὶ ἀνέξαινεν ἡ ἔξοδος ἐξ Αἰγύπ]ου ὃ ἅρμα 20. 

"91 

ἑπ]χιόσιαι} τεν-᾿ τ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ [Γ΄ 
ἘΕεΦ. ΧΙ. 

λ ἐ Δ, Ν δὴ Ν 2 . 5.»7 »Ὸ" ᾿, χαϑὼς ἡ καρδία Δαυὶδ τὰ πατρὸς αὐτῇ, Καὶ ἐξέχλιναν ψγυναῖχες αἱ ἀλλότριαι τὴν χαρδίαν αὖ. 
7. τὸ ὀπίσω ϑεὼν αὐτῶν. Τότε ὠχοδόμησε Σαλωμὼν ὑψηλὸν τῷ Χαμὼς εἰδώλῳ Μωδξ, χαὶ τῷ βα- 

᾿ ρ 3 ᾿»Ὁ 9. 5 ς»" » Ν ΄Ν Ὁ. »’ἤ 7ὔ [γ » ᾿ σιλεῖ αὐτῶν εἰδώλῳ υἱῶν ᾿Αμμῶν, Καὶ τῇ ᾿Αςάρτη βδελύγματι Σιδωνίων. Καὶ ὅτως ἐποίησε 

. 

δ..δ; 

6. 

11. 

πάσαις τὰἀϊς γυναιξὶν αὐτῇ ταῖς ἀλλοτρίαις, αἵ ἐθυμίων χαὶ ἔϑυον τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν. Καὶ 
9 ΄ ᾿, Ἂς Α, 3 7 ͵ 39 ϑ9 3 ΄ ε ἐποίησε Σαλωμὼν τὸ ππονηρὸν ἐγώπιον Κυρίου" οὐκ ἐπορεύϑη ὀπίσω Κυρίου, ὡς Δαυὶδ ὁ “χατὴρ 

53 »ν»4' ν 9 ’ ΄ 3 φ ΕΣ .Ὃ ΕΣ ρὸ ,. αὖτϑ, Καὶ ὠργίσθη Κύριος ἐπὶ Σαλωμῶν, ὅτι ἐξέχλινε χαρδίαν αὐτῇ ἀπὸ Κυρίε Θεϑ ἸΙσραὴλ, 
“2 ’ ΣΡ» ΑΝ ν.,.» ΄ 2. "Ὁ ἰδ ΄΄ ἰφι τῷ ὀφϑέντος αὐτῷ δὶς, Καὶ ἐντειλαμένου αὐτῷ ὑπὲρ τῇ λόγου τότε, τὸ ππαράπαν μὴ πορευϑῆ- 

» “ “͵Ἰ.,ετΖ Ν “, ᾽ κ᾿ ε 3 
γαι ὀπίσω ϑεὼν ἐτέρων, χαὶ φυλάξασϑαι ποιῆσαι ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ Κύριος ὁ Θεός" δ᾽ ἣν ἡ 

δι 3. “Ὁ ’ Ν ’ νν Ν᾿ ,’ Ν γε Ν 9 »Ὁ Ν, ἐν ’ χαρόϊα αὐτὰ τελεία μετὰ Κυρίου, χατὰ τὴν χαρδίαν Δαυὶδ τ πτατρὸς αὐτξ, Καὶ εἶπε Κύριος 
Ν Ἧ 3 » Ὁ» 3 ’ ἰϑὸ ἴω 

πρὸς Σαλωμὼν, ᾿ΑνΘ ὧν ἐγένετο ταῦτα μετὰ σδ, καὶ οὐχ ἐφύλαξας τὰς ἐντολάς μὸν χαὶ τὼ 

Ἀπη. τ. Ατπη. Ἐά. Οξογρ. [νι ποὴ ὀγαὶ κοῦ εἴμ ρεγζεόϊμνι σμαο 
Ῥονιίμο ἴλεο (μο. Ἰτεη. 1. εἶ. ἢ χαρδία} α ἡ ΑΙά. τελεία] εὐθεία 
Ἑυϊεδ. Τϑεη). Ενδηρ. Ρ. 352. τετελεσμένη ΑἸτῃ. τ. Αγπι. Εά. , 8[αν. 

Οἴτορ. ΘΕ] ρυγϑιη. τοῦ 93) 1ο8. Εὐΐεῦ. 1]. οἷζ. τὰ πατρὸς 
ἀντ5} α τὰ κς, τοῦ. 

ΠΙ. Καὶ ἐξέκλιναν---καρδίαν αὐτῷ] καὶ αι γυναικὲς αὐτῇ ἐχλινᾶν 
τὴν καρδιὰν αὐε 247. ἤἢς, πΙΠ ἐξέκλιναν, εἰ οὐ καὶ, ΟΟπιρὶ. ἄς; πἰῇ 
ἐξέκλιναν, ΑἸεχ. Ατιη. 1. Ατπι. Ἐά. ἐξέκλιναν] ἐξεχλεινγαν 93. αἰεὶ ὶ- 
παᾶγέ ὕεεεγμπ 5. Βατ- εῦγσ.0 γυναῖκες) αἱ γυναικες 11, 44, ς2, 
645 717) γ74γ 82, 93, 1ού, 1075 119, 120, 121) 123) 134) 144) 158, 

16, 42, 243.) 244, 246. (οπηρὶ. ΑἸά. (αἵ. Νῖς. Ογη!!. ΑἸεχ. ἰος. 

εἶς. τὴν καρδίαν αὐτῷ} Ἐ (και οὐκ ἣν ἡ καρδια αὐτὰ ἴῃ ΓΠΆΓΡ. 

τεσεητο ἢγ]ο0) τέλεα μετα Κυριου Θεξ αὐτῇ καϑως ἡ καρδια Δαδ 
πατρος αὐτϑ' καὶ ἐπορευϑη Σαλομῶὼν οπισω τῆς Αςὰρ τῆς (Πς) βδελνγ- 

ματος Σιδωνίων καὶ οπίσω τῇ βασιλεως αυτων εἰδωλξ νιων Αμμων: 416. 

ὀπίσω ϑεῶν}] σπισὼω τῶν ϑέων 93) 1οϑ, 122. ὀπίσω “εῶν αὐτῶν] 
λ 92, 236. ὀπίσω ϑεῶν ἑτέρων. καὶ οὐκ ἦν ὅς. Ογη}}. ΑἸεχ. ἴοπι. ἡ. 
Ρατῖ. 1. Ρ. 490. ροβ εο: αἰΐεπος Ἰτεῃ. 1. οἷ. ϑεῶν] των ϑέων 246. 
ϑεῶν αὐτῶν] ϑέων ἐτέρων. καὶ ἀκ ἦν ἡ καρδια αντε τελεία μετα Κυριου 
Θες αὐτῇ καϑὼς Δαυιδ τοῦ τσατρος αὐτῇ 44. ϑέων ἐτερων. καὶ οὐκ ἦν 
καρδιὰ τελεια μετὰ Κυριου Θεε αὐτῇ καϑα ἡ καρδιω Δαξιδ τρατρος 
αὐτο" καὶ ἐπορευϑὴ Σαλωμὼν οπισω τῆς Αφξαρτῆς βδελυγματος Σιδω- 

ψιων" και οπισω τὸ βασιλεως ἀντῶν εἰδωλξ νιων Αμμων. ς2. ων ετε- 

ρων ςς, ὅ4. ΑἸά. ϑέων ετερων. καὶ οὐκ ἣν ἡ καρδια ἄντε τελεια μετὰ 
Κυρικ Θεκ αὐταὰ καϑὼς ἡ καρδια Δαυιδ του τσατρος αὐτε. καὶ ἐπορεὺυ- 
9η Σολομὼν οπισὼ τῆς Αφαρτης βδελυγμαῖος Σιδωνίων καὶ οπισὼω τοῦ 
βασιλεως αὐΐων εἰδωλε νιων Αμμων. 71, τού, 123) 244. ἔς, οπι!ο τα 
ροΐξ Δαυιδ, 74, 121. ἔς, ἤἥης ἡ καρδια {ξουπὰ. το7. ὥς, ἥπε Ρηϊηο 
ἡ, εἴ οπ Ὁ του ροίξ Δαυιδι 144. 24ς. ἢς, ουπὶ εἰδωλων ῥγὸ εἰδωλου, 
24). -Ἐ καὶ οὐκ ἦν ἡ καρδια αὖτε δίς. υἱφὰς δὰ υἱων Αμμων (ᾳιεπι- 

δάτη. 71.} ττο. δῖ. Νίς. ϑέων ἐτερων, καὶ εκ ἣν καρδια αὐτὰ τελειῶ 

μετα του Θεὰ αὖτε, καϑὼς ἢ καρδια Δαυιδ τατρος αὐτά. Και ἐπορευ- 

9η Σαλωμὼν ὅζο. (υΐ ᾿π Ριξεοδάεδητθυ5,) 120. ἔς, πῆ τς πατρος, 

1:8. ϑέεων ἐτέρων. και συκ ἦν καρδια αντὰ τέλεια μετὰ Κυριον Θεὰ 

αὐῇακ καϑως κἡὶ καρδια (Δαυιδ, ἀξεταῖ: δἀάϊτ, ἴῃ πιᾶγρ.} ττατρος αὐτε. 

καὶ ἐπορευϑη Σαλωμὼν ὀπίσω τῆς Αξαρτὴς βδελυγμαῖος Σιδονίων (ἢ) 

καὶ οπίσω τῇ βασιλέως αὐτῶν εἰδωλε νων Αμμων. 134. “Ἐ καὶ οὐκ ἣν 
καρδια αὐτῇ τέλει μέτα Κυριου Θεξ αὑτε καθὼς ἡ καρδια Δαυιδ 
πατρος αντα. καὶ ἐπορευϑὴ δὲς. (ᾳυεπιδάπη. 134. 164 ουπὶ βδελυγμαῖα 
Ρῖο βϑελυγμαῖος.) 4.42. ϑεῶν ἑτέρων, καὶ οὐκ ἣν ἡ καρδία αὐτῷ τε- 

λεία μετὼ τὰ Κυρίου τὰ Θεὰ αὐτῇ, καϑὼς ἡὶ καρδία Δαυὶδ τοῦ πατρὸς 

αὐτὰ. Καὶ ἐπορεύϑη Σολομὼν ὀπίσω τῆς ᾿Αςάρτης Θεξ Σιδωνίων, καὶ 

ὀπίσω Μελχὼμ βδελύγμαΐος ᾿Αμμων. (περὶ. ϑεῶν ἑτέρων, καὶ οὐκ 

ἣν καρδία αὐτῷ τελεία μετὼ Κυρίου Θεξ αὐτξ, καϑὼς ἡ καρδία Δαυὶδ 

πατρὸς αὐτῷ. Καὶ ἐπορεύθη Σαλωμὼν ὀπίσω τῆς ̓Αςάρτης βδελύγ- 

ματος (βδελυγματι 111.) Σιδωνίων, καὶ ὀπίσω τῶν βασιλέων αὐτῶν, 

εἰδώλου υἱῶν ᾿Αμμών. ΑΙεχ. ἢς ἕξετε ψεγἤοπεβ Ασπιεῃ. Οέογε. εἴ 

δίαν. 
ΨΙΙ. Τότε υκοδόμησε] ῥγαεπιῖις, και ἐπορευϑη Σαλομὼν οπισω 

τῆς Αγαρτης βδελυγμαῖος Σιδονίων, καὶ οπισω τοῦ βασιλεως αὐτῶν εἰ- 

δωλου υἱῶν Αμμων. Και ἐποίησε Σαλομὼν τὸ πονῆρον ἐνώπιον Κυριου, 

καὶ οὐκ ἐπορευϑὴ ὀπίσω Κυρίου ὡς Δαυιδ ὁ τρατηρ αὐτὸ. καὶ ἐξεκλιναν 

αἱ γυναῖκες αἱ ἀλλοτριῶι τὴν καρδίαν αὐτῇ οπισω Θεῶν εἐτερῶν. 343. 

Σαλωμὼν] κ 44. ὑψηλὸν] υψηλων 242. οἶκον ὑψηλον 247. ὑψη- 

λὸν ἱερὸν (ἀεἰμότα»:) ϑῖλν. τῷ Χαμὼς] τῷ Χαμὰς ΑἸά. εἰδώλῳ 

ΜΜωδδ] ἑάοίο Μίοαφίσνμπι ϑγγζ. Βα - Ηεργ. Μωαβ] - ἐν τῳ ορέι τῷ 

καῖα προσωπον ἱερεσαλημ 247. Οοπιρὶ. “Ἐ ἐν τῷ ὄρει ὃ ἐπὶ πρόσωπον 

᾿Ἱερασαλὴμ Αἴεκ. -Ε ελάεπι ἤετε Οεογρ. ϑίαν. -Ἐ ἐν τῷ ὄρει ἀντικρὺ 

Ἱερεσαλὴμ, Απ. τ- τῷ βασιλεῖ] τω Μελχομ βασιλεε ςς. τῷ 

τῷ 19] αὐτὰ 93, τού. 

Μελχὼλ (243. πιᾶτῃ.) 246. τῷ βασιλεῖ αὐτῶν] τῳ Μελχὸ 11]; 
τω Μελχωμ, (ῆς 'πῆ4) 19. (236. εχ ςοιτ. ρυϊπηὸ Μελχωλ.) (οιηρΐ; 
τω βασιλει Μολχωμ. 44. τω βασιλει Μολχολ (ουπὶ βασιλέι ἔαρτα 

11π.) ςζ2. τῷ Μολχολ 71», 92) 247. τω βασιλέι Μολχομ, 745» 120 
134) 144.- τω Μελχομὰ 82. τω Μελχολ 93. τῷ Μελχομ τοϑ, 

158. Αἰεχ. Ατιη. συ. Ασῃῃ. Ἐὰ τω Μολχομ 121. τὸ (ῆς) Μολχολ 
5342. τῳ Μελχωλ 244. ΓΓΠεοάοτγεῖ. Ὁ. 36. 'ἰπ 3 εξ. τὼ Μολοχ 

245. τῷ Μολλὸμ (81. Νῖς. τῷ Βαὰλ Ογη!!. ΑἸοκ. νοὶ. 111. Ρ. 3. 

αὐτῶν] Μολχὸλ (6) πιᾶτρ. 243: ᾿Αμμῶν] Αμων γι: 
ΟΝ Καὶ τῇ ̓ Αςάρτη] καὶ ἐπορευϑὴ Σαλωμων οπίισὼ τῆς Αγαρτης 

44.» 64, 92. ΑἸά. ὥς, ἤἥπε της, ςΞ- Δφαρτῃ]} ᾿Αγὰρ τῇ 226. βδε-: 
- λύγματι] βδελυγμαῖος 44) ς2, ςς, 64) 927) 247. ΑἸἰά. βδελυγμασι 
“36. βδελλυγμᾶτος 44... βδελύγματι Σιδωνίων] αδονείπαν οὶ Ζί, 
«ἰοηίονηι δγτ. Βατ- Ἠεῦτγ. Σιδωνίων] Σιδωνίω 19. -Ἐ καὶ τε εἰδωλαᾳ 
υιῶν Αμμὼν 44. -Ἐ καὶ οπίσω τῷ βασιλεως αντῶν εἰδωλου νιων Αμ- 

μὼν ςξς, 64, 92. ΑἸά. Σειδωνιων 93. Σιδονίων 242. 
Ψ1Π. ταῖς ἀλλοτρίαις] Ἔ ϑυμα καὶ εϑνεν 1ς8. αἵ ἐϑυμίων] 

α αὐ 19») 93» 1το8. (οπιρὶ. Αγ. τ. Απῃ. Εά. καὶ εϑυμίων 74) 134, 
144. αἷ ἐϑυμίων καὶ ἔϑυον]) καὶ εϑυμια καὶ εϑνε 44. ὥς, ἔπε ρτί- 
πιο καὶ, 82. (243. πιᾶτσ.) Ὑ εοάοτεῖ. ἰος. οἷϊ. (4. οὗ, πὰ Ιοσ.)  ἔϑυι 
μίων] εϑύμιον 247. ἔθνων (ῃς) ΑΙἸά. ἔϑνον] ἔϑυων (ἢς) 120, 242. 
εϑυμὸν 226. τοῖς εἰδώλοις ργαετηϊιξ. ἐν τ ς8. 

ΝΊ. Ῥεεῖ τοῖυπὶ σοπητηᾶ 134, 24ς. Καὶ ἐποίησε] ργαπιτῖ. καὶ 

ἐπορευϑὴ Σολομὼν οπισω τῆς Αφαρτης βδελυγμαῖος Σιϑωνιων, καὶ οπισω 
του βασιλεως αὐτῶν εἰδωλς νιων Αμμὼν 246. 

τιον Κυριε το. (το8. υἱ νἱἀεϊαυγ.) 
64, 74). 110, 120, 121) 123) 144. 236, 242, 24ς,) 246, 247. (οιῃρί. 

ΑἸ]ά. Αἰεχ. (αἵ. Νὶς. Ττβεοάοτεῖ. ]. εἴ, ὡς Δαυὶδ] ὡς ὁ Δαυιδ' « ς8. 
α Δαυὶδ δῖαν. Οὗτος. ὁ τιατὴρ αὐτῷ] - καὶ ἐξεκλιναν αἱ γυναικες 
αἱ αλλοτρίαι τὴν καρδιαν αντα οπισὼ ϑέων ετερων. 244. . 
ΟἾΧ, Καὶ ὠργίσθη) καὶ οργισϑὴ 24ς..- Καὶ ὠργίδϑη δις. δὰ 

πῃ. οοπι. 10.}] καὶ οργισϑὴ Κυριος 44. Ἐὲ ἰγαίμ οἱ Τονεῖπιν ἱπ δαίσ- 
ὙΠΟΜΦΊ Σ ΠΟΗ͂ ἐπὲπι ἐγ αἱ (οΥ 678: βεγζεέίμνι ἴα οραίπο, [ευπάδμν ον δανί 

ραιτὶς εως. Ιτοη. 1. οἷς. ἐπὶ Σαλωμὼν] ἐπὶ Σολομῶντι Οοπιρὶ. ΑἸά. 
ὙΒεοάοτεῖ. ]. οἷ. τῷ Σολομὸν Ατπ). τ. Ατηι. Εὰ, καρδίαν] καρ 
δια 74, 120, 121») 144. 236; 242. ΑἸά. τὴν καρδιαν 93») 1ο8, 123. 
2446. ἡ καρδια 247. Οοπιρ. καρδίαν αὐτῷ} τὴν καρδίαν ΤΠεοάσ- 
τεῖ. ἰ. οἴ, Θεξ Ἰσραὴλ] α Θεᾷ Ογτ!}}. ΑἸεχ. 1. εἰς, 

Χ. Καὶ ἐντειλαμένου καὶ ἐνετείλατο Αγ. τ. Ασπὶ Εα. αὖ- 

ἤ ’ὔ 

ἐνώπιον Κυρίου] ἐναν: 

123. ΤΗροάοτεῖ. 1. οἶς. δὲς υπὲρ τοῦ λόγου 64. Αἰά. Οὐεογρ. δῖαν. 

τὸ παράπαν] το 247. ὀπίσω ϑεὼν ἑτέρων] οπισω ϑέων ἀλλοτρίων 
τ9, 82, 93» τοϑ. Τπεοάοτεῖ. 1. εἰ. καὶ φυλαξασϑα!] και φυλαξαι 
γ1) 247. καὶ ἐκ ἐφύλαξεν (οπρ. καὶ φυλάξασθαι ποιῆσαι} 
καὶ φυλαξαι καὶ ποιήσαι 109, ς 59 74. 82) 93, 93, τού, 1τοϑ, 119) 121, 
123» 134) 1445) 1ξς8, 242, 245), 246. ΑΙεχ. (αι. Νὶς. Ογπ!!. ΑἸεχ. ᾿ 

ὙΓΠεοάοτεῖ. 1. οἷξ. Ασπι. 1. Ασα. Ἐ4. δῖαν. Οἷἶτοσ. καὶ φιλαξαι και 
ποιησαι 436. ἀλλὰ φυλάξασϑαι καὶ ποιῆσαι 8ϊλν. Μοί. ΄οι- 

σα!) ρῥγαπαῖτῖ. καὶ 64) 243. ΑΙά. , Οοπρὶ. ἐνετείλατο αὐτῷ] 
καυτω όᾳ, 93» 158. Κύριος] ὁ Κύριος Ογτῖ!!. ΑἸεχ. 1. εἶ. ὁ 
Θεὸς] α 82, 93, 108, 446. (οπιρὶ. ὙΒεοῤοτεῖ 1. οἰ, δ᾽ ἦν] εκ ἦν 
82, 93, τοϑ, 246. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἰ, δὲ ἦν Οας, Νῖς. ἐδ᾽᾿ ἣν ὅτε. 

δὰ ἔπ. οοπ.}] α ς29) ς ς», 64, 71 74,929 τοῦ, 119. 120, 1219) 1239) 134} 

. 1445 1ς8, 226, 242, 243, 244, 244, 247). ΟΟτρ!. ΑἸ]ά. Αἰεχ. Αγπ). σ. 

Ατηι. Εἀ4. Οδογρ. ϑίαν. 
ΧΙ. Καὶ εἶπε-- Σαλωμὼν] καὶ εἰπε προς αντὸν 44. ᾿Ανϑ᾽ ὧν 

αὡν 24... ταῦτα] α 242. ἅτως Αἴπι, 1. μετῶ σΒ}, μετα 

ὃς ἐντολὰς] τὴν ἐντολὴν ΟΥτ1}}. ΑἸεχ. νοὶ. νἱῖ, ρασῖ, 2. 24ς- τῶς ἐντολᾶς} τὴν ἐντολὴν ΟΥΤΊ]. 
᾽ ’ ’ 

Β. 22). τὰς ἰντολὰς---οροράγματα μου) α και τα προξαγματα 

᾽ [ ’ . 

ἐκ ἐπορεύϑη} ῬὈγτηῖτ. καὶ ςς, 

ὑπὲρ τὰ λόγου) περι τὰὁ λογον 10, 82, 93, 

- 

.- 

ἀῶ λ ΣΉΞπε: ατεπι πὶ πια, 

Γ 

πα... -- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ: ' 

4 ,» 547 "δ ᾿ Ν 7 ᾿ 9 ᾿ 

προςάγματά με ἃ ἐνετειλάμην σαι, διαῤῥήσσων διαῤῥήξω τὴν βασιλείαν σοὺ ἐχ χειρὸς σου, χαὶ 
᾽ ρ 7 3 ΄ 3 Ἁ, ΝΣ “ο - Ζ΄ 

δώσω αὐτὴν τῷ δόλῳ σθ. Πλὴν ἐν ταῖς ἡμέραις σου ἃ πποιήσω αὐτὰ διὰ Δαυὶδ τὸν πατέρα σϑ" 12; 

ἐκ χειρὸς υἱδ σου λήψομαι αὐτήν. Πλὴν ὅλην τὴν βασιλείαν ἃ μὴ λάξω" σχήπηρον ἕν δώσω τῷ 13: 

υἱῷ σου διὰ Δαυὶδ τὸν δᾶλόν μου χαὶ διὰ Ἱερεσαλὴμ τὴν “πόλιν ἣν ἐξελεξάμην. Καὶ ἤγειρε 
ρο 3 ΐ ρ ΝΙΝ 9 Ν εν » "Ἕν ; 

Κύριος σατὰν τῷ Σαλωμὼν τὸν ᾿Αδὲρ τὸν ᾿Ιδομαῖον, χαὶ τὸν Ἑσρωμ υἱὸν ᾿Ελιαδαὲ τὸν ἐν Ῥαεμὰ, 
» ΄ εἷ νυν 2. "᾿ Ν ϑιυοίσϑ ἐπ᾽ αὐτὸν ἄγδ λῳφ »ν 

Αδαδέξερ βασιλέα Σεδὰ Κύριον αὐτᾷ" χαὶ συνηθροίσθησαν ἐπ᾿ αὐτὸν ἄγόρες, χαὶ ἣν ἄρχων συ- 
Ν ᾿ ρ᾿ 9 Ν ΄ " 

 ςρέμματος, χαὶ προχατελάξετο τὴν Δαμασέκ' καὶ ἦσαν σατὰν τῷ Ἰσραὴλ πάσας τὰς ἡμέρας 
ρῚῖι ρὸ ρο 3 -Ὀ τῷ 

Σαλωμών" χαὶ Αδὲρ ὁ ̓ Ιδεμαϊος)ἐχ τῇ σπέρμαϊος τῆς βασιλείας ἐν ᾿Ιδδμαίᾳ" Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
» ρ Ν ν 935 Ἀ ων ρ ϑ χξ ,᾿ “" ᾽ γά , “" 

ἐξολοϑρεῦσαι Δαυὶδ τὸν ᾿Εδὼμ ἐν τῷ πορευϑῆναι Ἰωαδ ἄρχοντα τῆς φρατίας ϑάπίειν τὰς τραῦ- 

ματίας, καὶ ἔχοψαν πᾶν ἀρσενικὸν ἐν τῇ ̓ Ιδεμαίᾳ" Ὅτι ἕξ μῆνας ἐγεχάϑητο ἐχεῖ ᾿Ιωὰξ χἀὶ πᾶς 
2 

π΄ δε ἧς " 
νι ἃ ἄῦτος Χαὶ! 

Ἔν" 
: ᾿ τ Ν 

[δι 

τύ, 

Ισραὴλ ἐν τῇ Ἰδεμαίᾳ, ἕως ὅτε ἐξωλόσρευσε πᾶν ἀρσενιχὸν ἐν τῇ Ιδεμαίᾳ. Καὶ ἀπέδρα “Αδὲρ 17, 
χ᾽ ὑνὴ 3 ᾿ [ω ἰμ [ω 939 " 9 5. ν»0 ρῳ Μ 

πάντες ἄνδρες ᾿δεμαῖοι τῶν παίδων τῇ “πατρὸς αὐτῷ μετ᾽ αὐτᾶ, χαὶ εἰσῆλθον εἰς Αἴ. 
ὶ 

"᾿ ὐνας 

ον " μου. 243. τῷ προζαγματά μοὺ καὶ τας ἐντολᾶς μου 247. ΑΙεκ. Οἶτορ. βαδιλέα Σκδὼ] ῥγα δες. καὶ 82. βασιλεα Σαβα 2360, 
τὰ προςάγματά μου] κα μου Ατπι. 1. ΑἸτη. Ἐὰ, ἃ ἐνετειλάμην] ἃς 
ἐνετειλαμὴν 2435) 247. ΑΙεχ. διαῤῥήσσων] διαρρησὼων 745) 134. 242. 
α 144. Ὑγπεοάοτεῖ. ἰος. ̓ εἰξ, ργβπιῖι. καὶ δῖλν. Οἴτος. δϑιαῤῥήξω] 
διαρρηζω ΠΙ. διαρρίξω (ας) 245. τὴν βασιλείαν σου] α σου 44, 

ΦΗ 74»93, τού, 119, 120, 18, 244, 246, 247. Ογτῖ!!. ΑΙεχ. νοὶ. 1ζ, Ρ. 2. 

Ὑδεούοτεί. 1. οἷτ, 
ἐκ χειρῶν δε 236. 

ΧΙ]. Πλὴν ἐν ταῖς] ἐν δὲ ταῖς ϑ8ϊαν. Οἷἶτοσ. αὐτὰ] τατο 44. 
Ομ γγτοῖ. ;. 24. ταὐυτὰ δ2, 93, τΙοβ, 123. (οπρί. Ὑεοδοτεῖ. 1. οἷ, 

αὐτῇ 242. ἐκ χειρὸς} ὠλλ᾽ ἐκ χειρὸς Ατπι. χ. ΑτΥπι. Εὰ. ἐκ δὲ 
χειρὸς Θεοῖς. δαν. Μοίᾳ. ἐκ χειρῶν δῖαν. Οἷἶτορ. υἱδὲ σ8] ργβε- 
τηϊτῖ. τε 93) τοῦ, Οοπρὶ. Ομεγίοις, Ὑεοάοτεῖ. 1. οἷ. υἱῶν σε αν. 

Οὔἶτοσ. λήψομαι] φεείρίαν Τιοδοπ. 
ΧΠΙ. Πλὴν ὅλην --μὴ λαξω] τεορμ πῆμ τέρημσι πὸ ἀεοϊρίαπι 

Τίοῆοθ. οὐ μὴ λάξω] οὐ λήψομαι ΟΘεοῦρ. δῖᾶν. σκῆηπίρον ἕν] 
σχκηπίρα δυο 44. εκ σκηπήρων ἕν24ς. Ὑτ. Ὑμεοάοτεῖ. 1. οἶς. σκῆπ- 
τρον δὲ ϑῖαν. Οἴἶτορ. τὸν δαλόν μ8] τὸν ψαερα σὰ 64. ΑἸά., διὰ 
Ἱερεσαλὴμ] α δια χ46. 

ΧΙΨΝ, Καὶ ἤγειρε] καὶ ἐξηγείρε 44) 71, 74, 1ού, 120, 121, 123» 
1347) 148, 236, 24ς. ΔΙά. (αι. Νίς. ἐξήγειρε γὰρ ΒαΠὶ. Μ. ἰ1. 82. 
ἤγεωρε--᾿Ἰδυμαῖον) ,είιαυὶε Ῥεμε δαίοπιομὶ (έαπανι Α(άεν 7άηνμασεπι 
Οὐΐξεμ. ἵν. ὅδϑς. σατῶν] μαδεῖ 'π τῆλ. 121. σάνενμανίος 1λιοῖξ, 
(αἱ, ἀντικείμενον ϑίαν. αἰνεατίωι Ναὶ. σατὰν τῷ Σαλωμὼν] 
τῷ Σαλωμὼν σᾶταν ξξ, 144) 242. ἔς, ηἰἢ τῷ Σολομῶντι, (οπιρὶ. 
ΒαΠ]. Μ. ἱ. εἰ, τὸν ΓΛδὲρ] Ασερ 44. τὸν ΔΔερ (6) 93. τὸν Αδε- 
ρον 24ς. ατὸν 246. τὸν ᾿Αδὰρ (ἢς ἰηΐτα) Οοπιρὶ. «4 σά Τιυςϊ. (αἱ. 
τὸν ᾿Ιδεμαῖον} -ἰ- καὶ ἐξέγειρε (ῆ“) τω Σαλομὼων δαταν ς5. “ καὶ 
ἤγειρε Κυριος τῳ Σαλωμὼν σαΐαν 64, 92, 120, τ21,) 134) 144. ΑἸά, 
“Ἔ ελάεπι, Π Σολομὼν, 71, τοό. -[- εβάειτι, πἰᾶ Σολομῶντι, ΑἸάὰ, 
 ελάετι, εἰ Σαλομων, 74,236. (δῖ. ΝΊς. -Ἐ καὶ ἐξηγειρε Κυριος τω 
Σαλομὼν σαταν 121. “Ἐ καὶ ἐγειρεν Κυριος τῶ Σαλωμὼν σαταν 24ς. 

καὶ ἤγειρε Θεὸς σατὼν αὐτῷ Οογαρ!. τὸν βασιλέα τῶν Σύρων ΒΑ- 
6]. Μ. 1. εἶς. τὸν ᾿δωμαῖον Αστῃ. τ. Ατπι. Ἑά. καὶ τὸν ᾿Εσρὼμ) 
καὶ τὸν Αζρων 445) ζ2. ὅς, ἤμς καὶ, τού 123. χαὶ τὸν Ερασρων ((ΟΙ7. 

4Ὁ ἃ], τη. Ῥαζρων.) ςς. τὸν Ῥαζρων 64, τιρ. Ῥαζῥων 71. τον 
Ναξων γ4.. καὶ τὸν Εσρων 82, 93. τὸν Ναζρων 92, 121» 134) 144) 
336. (δι, Νῖς. τὸν Ναζωρ 120. κα τὸν τς8. Ῥαζων 24ς. καὶ τὸν 

ἔσρον 246. τὸν Ῥαζρὸν ΑἸά. καὶ τὸν Εἰρὼν ΘΟεοτς, τὸν Ῥαζϑρὸν 
δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ τὸν ᾿Εσρὼμ--ὖ ᾿Ιδαεμαῖος] α μῆς 447. Οοπιρῖ. 
ΑΙεχ. Αστῃ. σ᾿. Ασπι. Εά. 8ϊαν. Μοίᾳ. νυ. ((ἢ. νεγ. 23) 24, 2 ς.) 
τὸν ᾿Εσρὼμ---Ἐαιμὰ) Βαραμει 242. Ἑλιαδαὲ] Ελιδαε 44, ζ5, 

64, 74. 92) τού, 119) 120, 121) 123» 1345) 1445) 158, 230, 243, 24. 
(δι. Νὶς. Ἐδιδαε γι. Αλεαδαϑ 93. Ἐλιαδαϑ 246. ᾿Ελιδεκὲ ΑἸά, 
«πασειὰ 1κςὶξ. (1. Ἐλναδὰ Οεογρ. ᾿Ελιδὲκ ϑιαν. Οὗἴτοξσ. τὸν 
ἐν Ῥαιμὰ] τον Βαραμειϑ' 44, 52, 7) 92) τοῦ, 119, 120, 121) 134» 
144,236, 243. (αἵ, Νῖς. τὸν Βαλμεεϑ᾽ (ςοττ. δὺ αἱ. πη. Βαραμεϑ) ςς. 
τὸν Βαραμεϑ 64, 123. ΑἸά, τὸν Βαραῦεεν γ4. τὸν Βαρααλεϑ 1ς8. 
τον Βαραμει 24ς. ἱπ Ἑενιαιλαά Τλλοϊξ, Οαἱ, ὃς ἐξέφυγεν ἐκ Βαραμὲδ 
δίαν. Οἷἶγοσ.υ ἐν Ῥαιμὰ] ἐκ Ραεμαϑ 82, 93, 1οϑ8, 246. Βαραμεε 
344. ᾿Αϑαδέζερ) Αεραδραζαρ 11. ῥταπηῖτ, καὶ 44. Θεους. Αϑρα- 
δεζερ ςς. [δὰ ῥρτίπιιπι ρ οοττ. 80 ἃ]. τι. καὶ τὸν Αδραδεζερ 6.4. ΑἸά. 
καὶ τὸν Αδαζερ 71. Αδαδεξερ γ4. καὶ τον Ανδρααζαρ 82. καὶ τὸν 

Αδρααζαρ 93, 246. καὶ τον Ἐδραξαρ τοϑ, ργαπηϊτῖ. καὶ τὸν στρ. 
α 144. καὶ τὸν Αδραξζερ 1.8. Αδαδεξερ 242. καὶ τὸν Αδραεζερ 
243. καὶ Αδρεζερ 244. “ώγαγας Ἰλιοὶξ, (41, καὶ τὸν ᾿Αδραξὰρ 5ϊαν. 

ἐκ χειρός σΒ] ἐκ των χείρων σῈ 445 106. κα 82. 

Ῥταπλῖτς. ὁ ἦν Οεογρ. 
᾿Ιδωμαίων Ατπτη. τ. Απῃ. Εά. 

ψαι] ῬὈγβευηϊτῖ, καὶ 543. 

3, τοϑ, 246. (οτηρὶ. 
᾿24ς. ΑἸιεκ. 

«μαΐῳ τ. 85, 93. Οοιηρῖς 

242. Ολι. Νὶς. γερένι δοόα 1αιοὶϊξ, ( 4]. βασιλέα Σεσὰ Οεοῦρ. Κύ- 

ριον αὐτῷ α 44. Κυριου αὐτῇ 242. καὶ συνηϑροίσϑησαν] καὶ συ;- 
ηϑρησϑησαν 242. ἐπ᾽ αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐτὸς α46. ἄρχων συςρίμμα.- 
τος] ῥγίπεερε εολρτο αἱ ἑομὶς ΤΑςὶξ, ( δἱ. συςρέμματος] συςρεμμαΐῆων 

19, 645 82, 93ν 1οϑ, 119. Α]Ἰά. -Ἐ ἐν τω ἀποκτενεῖν Δαυιδ αὐες τ ς8. 
συςρεμμαΐων ἐν τω ἀποκτενεῖν Δανιδ' αὐῖας 446. -᾿- ὅτε ἔφυγεν αὐτὲς 
Δαξίδ. ϑῖαν. Οἷἶτορ. καὶ προκατελάβετο] καὶ ἦλϑον ϑἷαν. Οἴτορ. 

τὴν Δαμασέκ] τὴν Δαμασκὸν καὶ ἐκαϑισεν αὐτὴ καὶ εἐξασιλευσεν εν 
Δαμασκω 19. ἔς, πΙΏ ἐν ἀντῃ, 82, 93, ιο8, 1ς-8. -Ἐ ἐκαϑισεν ἐν αν- 
τὴ και ἐδασιλευσεν ἐν Δαμασεκ ς ς. τῆλ. ΔῸ αἱ. τῶΏ. -Ἐ καὶ εχάϑισεν 
ἐν αὐτῇ, καὶ εἐδασιλευσεν εν ασεδεκ 64. ΑἸά. τὴν Δαμασαχ: καὶ 

ἐκαϑίσεν ἐν αυτὴς καὶ ἐδασιλευσεν εν Δαμασαχ, γ1. τὴν Μασεχ' και 
ἐκαϑησεν ἐν αὐτὴ καὶ ἐδαφιλευσεν ἐν Δαμασεχ 24ς. τὴν Δαμασχον 
246. τὴν Δαμεσακ (αῖ. Νίς, εἰφίναμενι Τεριαβε, εἰ (ε ἱπ ἐΖ, εἶ 

τερηαυὶ! ἐπ Ῥεσιαβς Ἰριοῖξ, (αὶ. τὴν Δαμάσκ Θεοῖς. εἰς Δαμᾶσχ 

καὶ ἐσκήνωσαν ἐν αὐτῷ καὶ ἐδασίλευσαν ἐν Σεδόκ. ϑίαν. Οὔἶτοσ. καὶ 

ἦσαν] καὶ ἦν το, 44) 64, 74,82, 93, τοῦ, 1ο8, 110, 121) 134.18, 244, 
244, 24ς. ΑἸά. (τ. Νίο. καὶ ἦσαν σατὰν τῷ Ἰσραὴλ] εἰ ἐγαπί αά- 
εν αγὶὶ ϑαίονμοπὶ ΤΑιοὶξ, ΟἹ], καὶ ἦν ἀντικείμενος τῷ Ἰσραὴλ Ο οί. 
δῖαν. Οἷτος. πάσας τὰς ἡμέρας] ἵν πάσαις ἡμέραις ϑαν. Οἴἶτος. 
καὶ "Λδερ] "Αδὲρ δὲ Οεογ. καὶ ΓΑδὲρ ὁ ᾿Ιδιμαῖος] καὶ Αϑαιρον 
Ἰδυμαιος 54ς. καὶ ἤγειρε Κύριος ἀντικείμενον ἐπὶ τὸν ᾿Αδὰρ τὸν Ἰδα- 
μαῖον ϑίαν. Οἶτορ. ὁ ̓ Ιδεμαῖος) α Θεοῦ. ἐκ τῷ σπέρματος 

ἐν Ἰδαμαίᾳ} εν τὴ Ιδεμαια 93, τοϑ. Οοπρὶ. 

ΧΥΨ. ἐξολοθρεῦσαι! εἐζολοϑρευσειν 82, 93) 1ο8. Οοπ)ρί. τὸν 
᾿Εδὼμ] τον Αἰδωμ (ἢς ἴῃ) 93. τὸν Εδομ 242. ἐν τῷ ταορευϑῆ- 

ἄρχοντα] τὸν ἀρχούϊα 4.47 645 74) 93. τοϑ, 
121, 123, 134. 216,.24ς, ,46, 24). Οορὶ. Αἰὰ, ΑΙεκ. (αὶ. Νίς. 

τῆς τρατίας] της φϑατειας 74, 244. τῆς δυνάμεως ΑἸἰόχ. -Ἐ εἰς πό- 

Ἄεμον Θεῦτε. ϑαηῆειν] ϑαπῆεις 144. ϑαπῆειν τὸς τραυματία:] 
“ (ρεϊίγοι καρ. ὅγΥ. Βατ- ΗἨεῦτ.ἷ 

καὶ εἐχόψεν 1:8. ὅτι ἔκοψαν Ατπὶ. 1. Ατγαν. Εά. ἔκοψε 81ν. ἐν 
τῇ Ιδαμαϊα} αν 24ς. 

ΧΥῚ. εεῆ τοῖυπὶ σοπιπᾶ 242. ἕξ μῆνας] εξαμήνον τ, 8ὲ, 
. ἐγεκάϑητο) ἐνεκαϑιτο το. εκάϑητο τς, 

ἐκε } α ΟὍξρῃ. Ἰωὰδ]., Αἴ. 1. ἐν τῇ 1δα-. 

ἕως ὅτι] ἕως ὃ 82, 93.) τοϑ, 246, 247. 
(οιρὶ. Αἰεχ. ἐξωλόϑρευσε] εἐξωλοθρευσαν 74) 92, 110) 121». 123) 
1445) 236, 24ς. ΑἸά. Ολι. ΝΙς. εξολοϑρευσαν τού. εξωλεϑρευσαν 

120, 134.- ἐξωλόϑρευσε---σάνες ἄνδρες ἴῃ ςοπι. {6ᾳ.} ἐξωλοϑρευϑη- 
σαν και ἀπέδρα Αδὲρ καὶ τοαή]ες οἱ ανδδες 4. πᾶν ἀρσενικὸν) τᾶν 
αρσεν 74. 
92,93, 1ού, τοϑ, 119) 120, 121) 123») 134) 144. 1.8, 226, 243) 241, 

᾿4246, 24). (ὈμΡΪ. ΑἸά, ΑἸεχ. ας. Νὶς. τῶν ᾿Ιδωμιαίων Ἄτπι. 1. 
Αγχπι. Ἐὰ. 

ΧΝΊΙ. ἤΑϑερ] ᾿Αδερὸν (ᾶς ἰηῖτα) Ζ4ς-.- καὶ τιάντες] α ὥαντις 
το, 82, 93, 1ο8. Οὐπρὶ. τῶν ταίϑων] ργαρπιῖτε. δαλοι 10, 93, 108. 
Οὐοπιρὶ. γγρειηἶτο, οἱ δαλοι 82. ἐκ τῶν τσαίϑων Ατίη. :. Ατπι. Ἐά. 
δίαν. Μοίᾳ. καὶ οἱ παῖδες ϑῖαν. Οἷἶτοῦ. μετ᾽ αὐτῷ Σα Ατπ:. 1. 
Ἀστὴ. Εἀ. 

110) 120, 123) 134) 144) 236, 242, 2΄ς, 24). Οοπρὶ. ΑΙεχ. χαι 

ἦλθεν 44. εἰσῆλθον δὲ Οεοτρ. καὶ Αδὲρ τοαιδαριον) ἼΑδαρ ἦν 

παιδάριον Οεοτρ. "Αδαδ δὲ ἦν παιδάριον 5|ν. Οἴτοσ. τιαιδα- 
ριον} τὸ ταιδοριεν 247. 

᾿ καὶ ἔκοψαν} κα καὶ 11, 247. ΑἸεχ, “" 

καὶ εἰσῆλθον} καὶ εἰσηλϑὲν ΧΙ, 82, 92, 93, τού, 1το8, 

ἐν τῇ ̓ Ιδαμαίῳ 25} ἐκ της Ιδαμαιας το, 55, 645) 74, 82, . 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ, Γ. 
ΚΕΦ. ΣΙ. 

18. γυπ]ον" καὶ "Αδὲρ “παιδάριον μικρόν. Καὶ ἀνίςανται ἄγδρες ἐχ τῆς πσόλεως Μαδιάμ, χαὶ ἔρχον-- 
ται εἰς Φαραν, χαὶ λαμξάνεσιν ἄνδρας μεθ αὐτῶν, χαὶ ἔρχονται πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπ]ε" 

{δι {Χδι ΕΣ ΊλυεΙ ΓΑδὲρ πρὸς Φαραὼ χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ οἶκον, χαὶ ἄρτους διέταξεν αὐτῷ. Καὶ εὗρεν 
Αδὲρ χάριν ἐναντίον Φαραὼ σφόδρα, χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ γυναῖχα ἀδελφὴν τῆς γυναιχὸς αὐτβ, ἀδελ- 

20. φὴν Θεχεμίνας μείζω. Καὶ ἔτεχεν αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ Θεχεμίνας τῷ Αδὲρ τὸν Τιανηξὰν υἱὸν αὐτῆς" 

21. χαὶ ἐξέϑρεψεν αὐτὸν Θεχεμίνα ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραώ' καὶ ἣν ΓανηξΑϑ' ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραώ. Καὶ 
ΓΑδὲρ ἤχεσεν ἐν Αἰγύπ]ῳ ὅτι χεχοίμηται Δαυὶδ μετὰ τῶν “πατέρων αὐτῶ, καὶ ὅτι τέϑνηχεν Ἰωὰδ 

ὁ ἄρχων τῆς ςρατιᾶς, χαὶ. εἶπεν "Αδὲρ πρὸς Φαραὼ, ᾿Εξαπόςειλόν με, χαὶ ἀποςρέψω εἰς τὴν γῆν 

μου. Καὶ εἶπε Φαραὼ τῷ ἴΑδερ, Τίνι σὺ ἐλατ]ονῇ μετ᾽ ἐμᾷ ; χαὶ ἰδὰ σὺ ζητεῖς ἀπελϑεῖν εἰς 

τὴν γὴν σδ; χαὶ εἶπεν αὐτῷ "Αδερ, Ὅτι ἐξαποςέλλων ἐξαποςελεῖς με’ ιλαὶ ἀνέςρεψεν ΓΑδὲερ εἰς 

τὴν γῆν αὐτϑ' αὕτη ἡ χαχία ἣν ἐποίησεν γΑδερ' Ὁ χαὶ ἐδαρυϑύμησεν Ἰσραὴλ, χαὶ ἐδασίλευσεν ἐν 

22. 

26 

27 

«ἢ 

γῆ Ἐδώμ!) Καὶ Ἱεροξοὰμ υἱὸς Ναδᾶτ ὁ Ἐφραϑὶ ἐχ τῆς Σαριρὰ υἱὸς γυναικὸς χήρας ὅδλος Σα-᾿ 

Καὶ τᾶτο τὸ πρᾶγμα ὡς ἐπήρατο χεῖρας ἐπὶ βασιλέα Σαλωμών" χαὶ ὁ βασιλεὺς Σα- λωμώῶν. 

ΧΨΝΤΙῚΙ. Καὶ ἀνίξανται] καὶ ἀνιζαντε 242. καὶ ἀνίγαντο ΑΠπ.. τ. 
Απῇ. Εά. Οεογρ. 8ϊαν. Οὗτος. ἄνδρες] α ΧΙ, το, 91, τοϑ. Οοπιρὶ. 
ἰκ τῆς τόλεως] κα τῆς τολέως 19, 829) 93, τοΒ. ΟοπηρΙ. - ἐκεῖϑεν 

Αττη. 1. Αση. Εά. α ἐκ 51αν. Οἴἶτζογ. καὶ ἔρχονται) καὶ ἦλϑον 

(ἄς 'πῆ) Ἄτην. τ. Ασπι. ἘΔ. Οογρ. δῖαν. εἰς Φαρὼν) εἰς Παρὰν 
Ατη. 1. Αγπηι. Εἀ. Θθοῦρ. καὶ λαμβαάνεσιν] καὶ ἔλαξον Ατπ;. τ. 
Αττι. Ἐά4. ΟΘεοσς. δίαν. ἄνδρας) ανδρες 216.Ἡ ἄνδρας μεϑ᾽ αὐ- 
τῶν] ταιδας μεϑ᾽ εαυτωὼν 44. μεϑ᾽ αὐτῶν] μεϑ᾽ εαυτων (64. ετηςη- 
ἀδιυπὶ εχ μετ᾽ αὐτῶν.) 74. τοϑ, 242. (πρὶ. μετ᾽ αὐτων 122. (αἴ, 
Νῖο. μετ᾽ αὐτων απὸ Φαραν 247. - ἀπὸ Φαρὰν ΑἸεχ. -Ἡ ἐκ Πα- 
ρῶν Αττῃ. τ. Αγπι. ἙἘά. καὶ ἔρχον]αι} - εἰς Αἰγυπῆον 247. ΑἸοχ. 
καὶ ἔδωκεν αὐτῷ] Φαραω 82, 93, τοϑ. (οπηρί. - ὁ βασιλεὺς 

Οεογρ. ϑασν. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δες. δὰ ἔπ. οοπ|.] καὶ δοϑηναι αὐτῳ 

ἀρτες και οἰκες διεταξε, και γὴν ἐδωκεν αὐτῷ 24). καὶ ἄρτες δὲ- 
ἔταξεν αὐτῷ] καὶ τάξιν ἐδίσμαῖος. καὶ γὴν ἔδωκεν αὐτῷ δῖαν. Οἴτον. 
καὶ τροφὴν ἀφ᾽ ὁρίων αὐτῷ καὶ γῆν ἔδωκεν αὐτῷ 5[4ν. Μοίᾳ. ἐὲ εἶδος 
ἐοηβ μὶ!, ραῖ ἐετγαπε αἰείεραυμ. Ψυὶφ. διέταξεν αὐτῷ] -Ὁ καὶ γην 
εδωχεν αὐτω (19. υἱ νἱάετιτ.) 64, 719) τοβ. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Ασῃι. 
Ἑά. Θεογς. διέταξαν ἀντῳ, καὶ γὴν ἐδωκαν ἀυτῳ 82. -Ἐ καὶ γὴν δε- 
δωκεν αὐτὼ 93. 

ΧΙΧ. χάριν] - πολλὴν 247. καὶ ἔδωκεν} καὶ εἐδωκαν 44. 
γυναῖκα] εἰς γυναῖκα Οεοτρ. 8᾽αν. Μοίᾳ. ἀδελφὴν ιὅ. εἰ 25. τὴν 
αδελφην 93. τοβ. Οοπιρί. ἀδελφὴν τῆς γυναικὸς αὐτῷ] α 236, 242. 
ἀδελφὴν Θεκεμίνας} τὴν αδελφην Θεχεμεινας 82. τὴν ἀδελφὴν Θεχε- 

φενὴς Οοπρ. ὠδελφὴν 29] ργαιπητι. καὶ Θδοσρ. ἀδελφὴν Θεκε- 
μίνας δίς. δὰ ἤη. ςοπι. 20.} τὴν ἀδελφὴν Θεχεμινας Αδὲρ τον Γανηδαϑ' 
υιον αὐΐης. καὶ ἐξεϑρεψεν αὐτὸν Θεκεμινα ἐν μέσω τῶν υἱων Φαραω το. 
Θεκεμίνας] Θεκεμινῆς 44), 745 92, τού, 120, 121) 1345) 144, 236, 243», 
244. ΑΙά. σι. Νίο. Θεκεμεινας (ἢς ἴῃ) 923. Θεχεμινας (ῆς 
Ροίεδ) τοϑ, 246. Θεκαμινῆς (εἰπὶ ὦ ἔργα ἴῃ. ἃ πΊ. τες.) 242. Πε- 
χεμῖίνι Οεογς. μείζω) τῆς μείζω 11, ΧΙ, 92, 120, 247. (δῖ. ΝΊς. 
ΤῊν μείζω 44,2 64) 745 82, 93. τού, τοϑ, 110) 121) 123) 1442 1 ς8, 236, 

242, 243, 344, 24ς, 246. (οτιρ!. ΑἸά. ΑἸεχ. τὴν μείζονα 71. καὶ 134. 
ΧΧ. Καὶ ἔτεκεν--- Θεκεμίνας] α οὐπὶ ἰπϊεγπγεά. 1.34. 

τὸν Γανηξ 9] ἔτεκε τῳ Αδὲρ τὸν Γανηξαϑ 44. αὐτῷ] α Ατγηι. 1. 

Αται. Ἐά. ΘΘεκεμίνας] Θεκεμίνῆς 74. 92) τού, 120, 121) 144. 236, 
243. 244. ΑἸά. (αι. Νίς. Θεχεμέινας (ᾶς μὰ} 82. Θεκαμινης 

245. Θεχεφενὴς (ἢς ᾿πτ4) Οοπνρὶ. Προκεμίννας ΘΟεοῦρ. τῷ ΕΣ 
κα 246. τὸν Γανηξ 9] τον Γανιδαϑ 1τοϑ8. Γανηδὰτ ΑΙ. ἶ απὶ- 
ὁκιὰ δγτ. Βατ- εῦτ. τὸν Γανδὰϑ Ατπι. 1. Απη. ἕἘά. Γανηξαϑ 
Ό]5] Γανηξατ 64. Γανιξαϑ' 243. Οοπιρί. Γανιυὼπ Οεογρ. Γανα- 
ξαϑ'᾽ δῖαν. Οἰἶΐτος. υἱὸν αὐτῆς} νιον ἀντου 242. κα αὐτῆς ϑίαν. 
Οἴἶτος. καὶ ἐξέϑρεψεν] καὶ εϑρεψεν 64. καὶ ἐξέϑρεψεν---Γανη- 
6.9 29] α εὐπὶ ἱπτογηιθά. 246. θΘεκχεμίνα] Θεκεμινας ΧΙ. Εχκϑα- 
μινα 242. ἐν μέσῳ υἱῶν 195} ἐν τοῖς υἱοῖς (ῆς ἰηΐτα) Οεοτγᾷ. 
υἱῶν 19] των νιων (ἢς ἱπῖτ4) 93, τοΒ. τῷ οἴκε Οοπιρί. καὶ ἦν ὅτ. 
δὰ ἔπ. οοπν.} α 44, ζῶ, 74, τού, 1οϑ, 120, 121) 134) 1447 236, 242. 
βαθεῖ ἴῃ οδαγαΐς. πυΐποτς ΑἸεχ. ἔν μέσῳ υἱῶν Φαραω] εν οἰκῳ Φαραω 
ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραω 247. Ἀπ. τ. Αγηι, Ε4, ἐν τῶ οἴκω Φαραὼ, ἐν 
μέσω τῶν υἱῶν Φαραώ. (οπιρὶ. 

ΧΧΙ. "Αδὲρ ἤχκασεν) ΤΥ. 246. 

τιᾶς] τῆς δυναμεως γι. 

Ν 
ἐτέχενσ 

ἰν Αἰγύπῳ] α 24ς-.- τῆς ςρα- 
εἶπεν ἼΑδὲρ πρὸς Φαραὼ) εἰπε τῷ Φαραὼ 

44. ἀπορρίψω] αναςρεψω το, 82, 93ν 123. Οοπιρὶ. επιγρεψω ςς. 
ἀπελεύσομαι τς8. εἰς τὴν γὴν μ8}α ΜῈ 242. 

γο:. 11. 

ΧΧΙ]. Καὶ εἶπε--Ξ Αδὲρ] καὶ εἶπεν ἀντῳ Φαραω 44. 
Α ΑΙΘχ. 

ἐλατῆονῃ ] ἐλατγον (πιεπά, ῥγὸ ελατ]ον) ἢ 64. ἕἔλατΊον ἢ γ1,) 93. ΑἸά. 
ἐλατῆον! 242. μετ᾽ ἐμξ] τραρ᾽ ἐμοὶ Ατηι. 1. Αται. Εά. 8[αν. 

τῷ ἸΑδὲρ] 

᾿ 
καὶ 

“-πι2. 

αποϑανειν τ44,),244. Αδὲρ 2} -Ἡ μηδαμῶς Οοπιρ. Ὅτι ἐξαπο- 
σέλλων] κοτε 71. κ ἐξαποξελλὼν 120. οτι ἐξαποςελὼν 24). ἕἔξαπο- 
ςελεῖς με} ϑοαυι ΠΟ νΕΓ. 23) 24. ἰη Εἀ. (Ποπιρὶ. ἔς: καὶ ἤγειρε Θεὺς 

σατὰν αὐτῶ τὸν Ῥεζὼν υἱὸν ᾿Ελιαδα, ὃς ἔφυγεν ἀπὸ ᾿Αδαρεζὲρ βασιλέως 
Σοιξὰ κυρία αὐτϑ" καὶ συνηϑροίσϑησαν ἐπ᾿ αὐτὸν ἄνδρες, καὶ ἦν ἄρχων 

συςρεμμάτων, καὶ προκαϊελάδετο τὴν Δαμασκὸν, καὶ ἐκάϑισεν ἐν αὐτῇ 
καὶ ἐδασίλευσεν ἐν Δαμασκῶ. καὶ ἦν σατὰν τῷ ᾿Ισραὴλ πτιάσας τὰς 

ἡμέρας Σολομῶντος. εἰς τὴν γὴν αὐτῷ} καὶ ἡγείρε Κυριος. τῳ 

Σαλωμὼν σαταν τὸν Ῥαζω υἱον Ελιδαε βασιλεα Σεδα καὶ συνηϑροι- 
σϑησαν επ᾽ αὐον ανδρες και ἦν ἀρχων συςρεμμαῖος ἐν τῳ αποχτενειν 
Δανιδ' αὐτὲς, και ἐπορευϑήσαν εἰς Δάμασκον, καὶ ἐκαϑησαν ἐν Δα- 
μᾶσκῳ, καὶ ἐδασιλευσεν εν ἀντ. καὶ ἐγένετο αντιχείμενος τῳ Ἰσραηλ 
πασας τας ἡμέρας Σαλωμων. 247. -Ὁ Καὶ ἤγειρεν Κύριος Σατὰν τῷ 
Σαλωμὼν τὸν Ῥαζὼν, υἱὸν ᾿Ελιαδϑαὲ τὸν Βαραμεὲθ ᾿Αδαδεζὲρ βασιλέα 
Σεξὰ, κύριον αὐτῷ. Καὶ συνηϑροίσϑησαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἄνδρες, καὶ ἥν ἄρ- 
χων συςρέμμαῖος ἐν τῷ ἀπον]είνειν Δαυὶδ αὐτές" καὶ ἐπορεύϑησαν Δα- 
μασκὸν, καὶ ἐκάϑηταν ἐν αὐτῇ, καὶ ἐθδασίλευσαν ἐν Δαμασκῷ. Καὶ 
ἐγένετο ἀντικείμενος τῷ Ἰσραὴλ πάσας τὰς ἡμέρας Σαλωμών", ΑἸεχ. 
(ΟΣ, νεῖ. 23,24. 2ς. ἰπ τεχῖ Εθῦγ.) αὕτη ἡ κακία--ἤΑδὲρ 4] 
αὕτη ἡ κακια Αδερ ΧΙ, 71, 247. ΑΙεκ. ἧς ἔετε Ασπι. ᾿. αὕτη ἡ 
κακία δζς. αὰ ἤη. οοπι.} α τη. Εα. ἐδαρυϑύμησεν) ἐξχρυνθη ό,, 

71, 246.Ἡ ἐδαρυϑύμησεν Ἰσραὴλ] εξαρυνϑὴ ἐπι Ισραηλ ΧΙ, το, 44, 
2, κ5,) 74, 82, 92, 93. τού, τοῦ, 119, 120, 121, 123) 134.).144)1 8, 

“36, 442, 2445) 24ς. Οοπρὶ. ΑἸά. σι. Νίς. δῖαν. Οἷἶνγος. Ἰσραὴλ] 
ἐν Ἰσραὴλ 343. γῇ Ἐδώμ] εν τὴ Εδωμ 11, 247. ἶν τῷ Ἔϑωυμ 
Αἴεχ. | ὔεον 

ΧΧΨΥ͂Ὶ. ΗἸἰἸς ποίδτυγ Ἰηπυ πὶ Παρ τἶ5 χὶϊ. πὶ. τες. ἴῃ (οάϊςε 144. 
Ναδὰτ] Ναφατ γι. ὁ Ἐφραϑὶ] ὁ 44. ὁ ὥραϑι γ4. ὁ Ἐφραϑ- 
ϑι τοό. ὁ Εὐφραϑὲ αν. Μοίᾷ. ἐκ τῆς Σαριρὰ] ἐκ γῆς Σαροιρα 
82. εχ γῆς Σαρει 93. ἐκ γῆς Αριρα (ἀεϊηάς Σαριρα) το8. εκ γῆς 

Σαριρα 246. Σαριρὰ] Αριρα 7ι. Σαρηρα 158. Σαρειρα 8ής. 
Σαριϑα 447. Αἰεκ. Σαῤῥίρα ΑΙά. Σαδιρὰ Απτη. 1. υἱὺς γυναικὸς 
χήρα: ΧΙ. υἱὸν (Ως) Σαρεια γυνικικος χηρας 446. καὶ ὀνομα τῆς 
μηῆτρος αὐτὰ Σαρεια γυνὴ χηρῶ 247. (καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτῇ 

Σαρεὰᾶ, γυνὴ χἥρα) ΑΙεχ. καὶ ὄνομα μητρὸς αὐτῷ Σαρὲ γυνὴ χῆρα. 

καὶ αὐτὸς ἦν νἱὸς γυναικὸς χήρας Ατη). τ. ἔς, ουτῇ Σαρεῶ ρτῸ Σαρὲ, 
Αγ. Εα. ὄδλος] ὁ ὅκλος 11. δουλη 5247. Σαλωμών] τον Σολο- 
μῶώντος 82, 93, 246. (οιπρί. -Ἐ καὶ υψωσε την χριρα ἐν τῳ βασιλει. 

247. “Ἐ ελάεπὶ, οπ Ὁ τὴν, ΑἸεχ. 

ΧΧΥΙΙ. Καὶ τἄτο--βασιλέα Σαλωμών) Καὶ ἐπήρατο τὴν χέρα 
αὑτῷ ἐπὶ τὸν βασιλέα. Καὶ αὕτη αἰτία ἣν ὅτι ἐπήρατο τὴν χεῖρα αὐτὰ 
ἐπὶ τὸν βασιλέα Σολομόν Ατηι. 1. αἰϊΐφυς. Ατιη. Εἀ. ὥς ἔεγε δ[αν. 
{εὰ πδδεῖ καὶ οὗτος δηῖε ἐπήρατο Ἑὰ. Οἰἴξος. τὸ πράγμα] 

ἐποίησεν 19, 1ο8. (πρὶ. -Ἐ ὃ ἐποιησεν ςς, 6, 717) 110.) 1 ς8, 
243, 244, 24ς, 246. ΑἸά. ὡς ἐπήρατο) ὡς ἐπὴρε 19, 71) τοβ. 
Οομρὶ. ὡς ἐπείρατο (0) 24ς. χέρας} τὴν χερᾶ το, τοβ. 
Οομηρί. χεῖρα 71) 93, 247. χήρα (0) 82. -[ ἐπιδάλειν τςβ. 
τὴν χεῖρα αὐτῷ το Οοάϊοες δεῖρ!. ἐπὶ βασιλέα) κα βασιλια 44. 

2}, 7 

Τίνι σὺ ἐλατΊονῃ] τί ἔλασσον ἐγί σοι Αται. τ. Αταν. ΕΔ. Δι 

βιὰ υἱέ. 

{χε " 

ον -«Ὡ-Ὁ 2 ἡ. Ἃ 

καὶ ἰδὲ σὺ ζητεῖς} (Ομ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ [-. 

ΚΕΦ, ΧΙ, 

λωμῶὼν ὠχοδόμησε τὴν ἄκραν, συνέκλεισε τὸν φραγμὸν τῆς πόλεως Δαυὶδ τῷ πατρὸς αὐτῷ," Καὶ 28, 

ὁ ἄνϑρωπος Ἱεροξοὰμ ἰσχυρὸς δυνάμει" χαὶ εἶδε Σαλωμὼν τὸ παιδάριον ὅτι ἀνὴρ ἔργων ἐςὶ, χαὶ 

χατέςησεν αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἄρσεις οἴκου Ἰωσήφ. Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ, χαὶ Ἱεροξοὰμ 

ἐξῆλϑεν ἐξ Ἱερεσαλὴμ, καὶ εὗρεν αὐτὸν ᾿Αχιὰ ὁ Σηλωνίτης ὁ προφήτης ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ἀπέςησεν 

αὐτὸν ἐχ τῆς ὁδᾶ" χαὶ ᾿Αχιὰ περιξεθδλημένος ἱματίῳ χαινῷ, καὶ ἀμφότεροι μόνοι ἐν τῷ πεῦίῳ. 

Καὶ ἐπελάξετο ᾿Αχιὰ τῷ ἱματία αὐτῇ τῇ καινᾷ τῷ ἐπ᾿ αὐτῷ, χαὶ διέῤῥηξεν αὐτὸ δώδεκα ῥήγμα.. 

τα, Καὶ εἶπε τῷ ἹΙεροξοὰμ, Λάξε σεαυτῷ δέκα ὀήγμα]α, ὅτι τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ, 

δὰ ἐγὼ ῥήσσω τὴν βασιλείαν ἐκ χειρὸς Σαλωμῶν, καὶ δώσω σοι δέχα σχηπ]ρα. Καὶ δύο σχῆπ- 

τρὰ ἔσονται αὐτῷ, δια τὸν ὅδλόν με Δαυὶδ, καὶ διὰ Ἱερεσαλὴμ τὴν πόλιν ἣν ἐξελεξάμην ἐν αὐτῇ 

ἐκ πασῶν φυλῶν Ἰσραήλ. ᾿Ανϑ᾽ ὧν ἐγχατέλιπέ με, χαὶ ἐποίησε τὴ ̓ Αςάρτη βδελύγματι Σιδὼ- 

γίων, χαὶ τῷ Χαμὼς, χαὶ τοῖς εἰδώλοις Μωὰξ, χαὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν πτροσοχϑίσματι υἱῶν ᾿Αμ- 
Ν . 2 2 ΄ ) “᾿͵σἨχΊΊ ἐβ)οω ἴω ω Ν Ὅν ») “2 2 " ε ἈΝ ε ΜΝ 

μῶν, χαὶ οὐκ ἐπορεύϑη εν ταῖς ὁδοῖς μου τ ποίησαι τὸ εὐσες ἐνώπιον ἐμοῦ, ὡς Δαυ!δ ὁ πατὴρ 

αὐτῷ. 
. 9 “. 7 - ᾽’ὔ ὥ ΕῚ Ν 9 “Ὁ ὃ ́ 2 ΄ 9 7 

Καὶ οὐ μὴ λάξω τὴν βασιλείαν ὁλὴν ἐχ χειρὸς αὐτϑ, διοτί ἀγτιτασσομενος ἀντιτάξομαι. 
»,.᾿ ͵΄ ς “Ζ -“ “ ρ Ν Ν “7 ἃ 9 ΄ 

αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ, διὰ τὸν Δαυὶδ τὸν δοῦλόν μου ὃν ἐξελεξάμην αὐτόν. 

Ι 

ἐπι τὸν βασιλέα 82, 93, 108. (οπηρί. ἐπι βασιλέως 121, 247. 

ἐπὶ βασιλέα Σαλωμων) ἐπὶ βασιλέα: Σωλωμὼν (Πς)} ΑΙεχ. καὶ 
ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼ:} α 11, ΧΙ, 247. ΑἸεκ. Απηῃ. Εά. . Σαλω- 

᾿ς ψμῶν 44. ὃ δὲ βασιλεὺς Σολομὼν (υἵ Πεαυξηιοῦ) ΟΘεοῦσ. δῖαν. συν- 

ἔχλεισε] ρυρ πηι. καὶ ΧΙ, 445) Τἴν 74,82, 93. τού, τοϑ, 110, 1209) 1219 
123») 134. 1ς8, 216, 243) 24..» 246, 247. (οπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. (αἴ, 

Νῖς. Αγιη. 1. Δγπι. Βά4. Οθοσ. δ[αν. Μοΐᾳ. 

μὸν] καὶ συνετέλεσε φραγμῷ δίαν. Οῆτορ. 
247. τείχει δῖαν. Μοίᾳ. τῆς πόλεως] ἐν τῇ πόλει δῖαν. Οἴτορ. 
τὴν πόλιν δῖαν. Μοίᾳ. πατρὸς αὐτῷ] τιατρὸς ἑαυτῷ ΑἸά. 

ΧΧΥΠ1. Καὶ ὁ ἄνϑρωπος Ἱεροξοῶμ] καὶ ἄνθρωπος ἣν Ἱεροξοὼμ 

δῖαν. Οἴτος. Ἱεροξοῶμ δὲ ἄνθρωπος δῖαν. Μοίᾳᾳ. ὁ ἄνθρωπος] 
αὶ ἄνθρωπος 44. κὸ 242. καὶ εἶδὲ} καὶ ἰδὲ 242. καὶ ὡς εἶδε 

Απῇ. 1. ὡς εἶδε Ατηγ. Εά. τὸ παιδάριον] κα 82. ἔργων] εργον 
χοῦ. εἷς ἔργον 8ϊαν. Οἴἶτορ. καὶ καέρησεν] α καὶ Ατγπη. τ. Αγῃῃ. 
ἘΔ. ἐπὶ τὰς--- Ἰωσήφ] ψμβεν “γἰδωνα ἀπέ Ζοερά. δῖαν. Μοίᾳ. Λι- 

26’ ᾿ττίδωία ππίνεηε εἰονιά, υνρή. Μ]ρ. ἐπὶ τὰς ἄρσεις} α τὰς 

Αἰεχκ. οἶκε] τὰ οἱχ 44. Ἰωσήφ] Ἰωσέξ Οεοτς. 
ΧΧΙΧ. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 19, 82, 93, 108. (ΟΠΊΡΪ. 

ἐγενήϑη--- ἐκείνῳ] λα οὐπὴ ἱπτεγπηεά. 44. καὶ Ἱεροξοὼμ] α Ἱεροξοαμ 

φῳό, εἰ 7ενεόοα: Ἰλιοϊξ, ( Δ], εὗρεν αὐτὸν] ἤυρεν αὐἷον ΧΙ. εἰδὲν 

αὐῇον τ9., 82, 93, 108, 246. εὑρεν αὐτὼ 242... ᾿Αχιῶ 19] Αχεῖιᾶς 
(ἢς ἰηἶτα) 11, Ααίιας (ἢς ᾿μἴτ4) σ4ς, 247. ΑΙεχ. “εῤϊας Τρὰς!, (α]. 

ὁ Σηλωνίτης] ὁ Σειλωνειτῆς 93. κα ὁ 1:8. ὁ Σιδωνίιτῆς 24ς. ὁ Συλωνί- 
τῆς (οηὶ. ἀπέςησεν}] μετεςησεν 64. ΑἸά. ἀνεξῆσεν 92. ἔκ 

τῆς ὁδ5} εἰς (Π0) τῆς οὧκ 2(ς. απο τῆς οὖς 24). Αχιὰ 2] ῥγδ- 
πιϊτῖ, ὁ Π|, ΧΙ, 44). 7245. τού, 110, 134..24ς. ΑἸεχ, Αχεῖχ (υῖ υδαυε) 

93- Αχίᾶς ις8. ἱματίῳ καινῷ} ἱμάτιον κενὸν (Π.) 82. ἱματίον 
καινὸν 35) 108, 123. ΟΟηρ]. ἐμάτιον καινὸν οὐκ εἰσεληλυϑος εἰς ὑδὼρ 
Ὡ-6. καὶ ἀὠμφότεροι-- πεδίῳ} εἰ ἀπιδο ἐγαπὶ ἰπ εαπιρο. ΤΑιοΙΕ, (αὶ, 

εὖ: βὶμφότεροι μόνοι] αὶ μόνοι 1], τιον, 245, 247. ΔΙεχ, Ατπι. 1. στ. Εά. 
ἀμφοτέροις Χ]. ἐν τῷ πεδίῳ] ἐν τῇ οδὼ 10, 82, 03. 

ΧΧΧ. ἐπελαξετο) εἐλαδετο 93. αἀπελαξετο 242. τὰ καὶιν8] 
του 242. α Ατπι. τ. Ατιη. Εά, ἐπ᾽ αὐτῷ] ἐπ᾿ αντα 64, 158. ΑἸὰ. 

ὑπ᾿ αὐτὼ 245. εν αὐτῷ 24ς. επ᾽ αὐἷον 246. εἐπᾶνῳ αὐτῳ 547. 
αὐτὸ} αὐτῶ 242, 24ς. ΑἸά. δώδεκα } ργαιπηῖττ. εἰς Ατπ,. 1. Αγπι. 
Ἑάᾳ. Οεογρ. ϑἷαν. 

120. ριγμαΊα 242. μέρη Οεογρ. 

ΧΧΧΙ. Λαδε σεαντῷ] λαξε αὐτω γ4. λάξε σὺ σοὶ Ατγπη. τ. ΑἸτῃ. 

, 
συνέχλεισε τὸν φρῶαγ- 

τὸν φραγμὸν] λα τὸν 

ὭΣΟΝ 
Και 

ἙἘὰΔ. Λαΐξε σεαντῷ δέκα ῥήγμαἶα}] κα΄19. δέκα ῥήγμαϊα) α δέκα 

242. ὅτι ταδὲ] ὅτι ὅτω Ατη). 1. Ἄτην. Εᾷ, Οεογρ. δ᾽.ν. Κύ- 
ριος ὁ Θεὸς} , ὁ Θεὸς ϑαν. Οὗτος. ᾿1δὲ ἐγὼ] α 7γ1:. ῥήσσω] 
βήσω 242. ῥήξζω Ὑπεοάοτεῖ. Ω. 7. ἴῃ. 3 ερ, Απῃ. 1. Αγην. Ἐά, 
ἀφαιρέομαι 8ϊᾶν. δίκα σχηπῇρα} Ττ. 247. ῥγειη, τὸ ΤΠοο- 

ἀοτεῖ. 1. εἶτ. σηπῆρα] ῥήγμα]α ΑἸεχ. ἴῃ «πιάγδξξ. πιΐποτε. (σκηπῆρα 
11.) 

ΧΧΧΊΙ. δύο σκη πῆρα} α σχηπίρα ΧΙ. ἔσονται] ἐξαι 82, 93» 
108. (πυρὶ. δώσω ὙΒεοάοτει. 1. εἶ. καταςήσω ὅν. Οὔἶτοσ. διὰ 

τὸν δελόν μου Δανὶδ] δια Δαυειδ τον δελον μου ΤΙ ἢς, πίῃ Δαξὶ δ, 

ὙπΠεοάοτοῖ. 1. εἶτ. καὶ διὰ Ἱερασαλὴμ!) α διὰ 5ἷαν. Οἴἶτος. 

πόλιν] τὴν τοόλιν με ϑἰαν. Οἴτορ. 

εἰσὶ Ἰιςοιῖ, (α]. 

τὴν 
Δ “2 

ἣν ἐξελεξάμην ἐν αὐτῇ ]} φααπι 
γ“ : : ΩΝ 

ἐν αὐτῇ λὲν 247. αὶ Ασίη. ι. Ἄσγηι. Εά. ἐμαυτῷ 

ῥήγματα] ρημαῖα (οοττ. ρυπια πὶ. ρηγμαἾα) 

Ὑπεοάογεῖ. ἷ. εἰς, δίαν. ἰκ πασῶν φυλῶν] ἐν πάσῃ φυλῇ ὅαν; 
Οὔτορ. φυλῶν] τῶν φυλὼν 93, 1ο8, 246. (οπηρὶ. ἸΙσραήλ] τὰ 
Ισραηλ 93. 240. 

ΧΧΧΙΙΙ. ᾿Ανϑ᾽ ὧν] 2γοὸ φωϊόπμε Τὰς, (α]. ἐγκατέλιπε] κατε 

λιπε]], ΧΙ, 44. 74ν τού, 120, 134. 2425 243, 244. εγκαΐελειπε 93, 

ις8, κατεέλείπε 1235) 144, 226. ΑἸεχ. (δι. Νίς. εγκατελειπον 24ς. 

ἐγκατέλιπέ με] ἀενεἰ φαΐ τις ϑαίοπιοι Τιας, (Αἱ. καὶ ἐποίησε] και 

εδωλευσε 19, 82, 91, 1089 1ς8. (οπηρ!. ὙΠεοάοτεῖ. 1. εἶς. 

ησαν 24ς. εἴ γεεὶ! Τριοῖ. (ΑἹ, καὶ τοροσεκύνησε Απῃ. τ. Ασα). Εά. 

Οεογρ. ϑίαν. βδελύγματι)] βδελυγμα 424. ἑάοίο ἱπιπιιπάο 1 ας], 
Οα]. καὶ τῷ Χαμὼς] και τοις Χαμως 111. κ 247. εἰ ὕαπια 1,- 
οἰ, (αἱ. καὶ τοῖς εἰδώλοις) καὶ εν τοῖς εἰδωλοις 1. εἰϑωλω 19, 82, 
93. τοϑ, 246. (οπηρὶ. ᾿Γπεοάοτεί. ἰοο. οἶϊ. 51αν. Οἶγορ. Σώοϊίο 1 ιςἶξ, 

(αἱ. α καὶ Ατγηι. 1. Ατηι. Εά. καὶ τῷ βασιλεῖ---᾿Αμμὼν] εἰ τερὶ 
δΟΥΙ τ, Γεἰὴρ ἰοπὶ β]ἰοτεπι ἄπισμοα Σ [ας]. (41, τῷ βασιλεῖ αὐτῶν] τω 

Μελχομα 82. τὼ Μελχομ 93») 1τοϑ, (οπηρί. τω Μελχολ 246, 
ὙἸπεοάοτεῖ. 1. εἶς. τῷ Μελχὼμ Αττη. 1. γῆι. ἕἘά, τροσοχϑίσμα- 
τι] προχϑίσματα (ς) το. τροσωχϑισματι το6. τροσοχϑισμαῖα 
1ο8. τρὸς ὠχθήσματι (ἢς) 242. καὶ οὐκ ἐπορεύϑη] -Ἐ ἐνώπιον 

Κυρίου ΑἸεχ. τὰ ποιῆσαι--ἐμδ} τῇ ποιῆσαι τὸ εὐθὲς ἐνώπιόν μου, 
καὶ τὰ δικαιώματά με, καὶ τὰς δικαιοσύνας με Ατηι. 1. ἔς, ἥης 45. 
μου, Αττα. Ἐά. τὸ εὐϑὲς] τὰ αρεςὰ δῖαν. ἐνώπιον ἐμᾷ] ἐνωπιον 
μδ 44. 82, 93» 108, 243, 24ς, 246. εν οῷϑαλμοις μου 247. ἕνώπιόν 

μου, καὶ τὰ- τροςάγματά με καὶ τὰ δικαιώμα]α μου Οοπιρὶ. -Ἐ καὶ 

διακριξείας μά, καὶ κρίσεις μου ΑἸεχ. ὡς Δαυΐδ] καϑως ἐποίησε 

Δαυιδ 19, 03. τοϑ. Οοιηρ!. καϑως Δαυιδ 82. , Δανιδ' τΖο. βεμΐ 
εῖν Ῥαῤἰιά 1λιοϊξ, ( Δ]. ὁ πατὴρ αὐτῷ} ὁ {ετϊοτὶ τὰ. ἴωρτα Ἰϊῃ. 
δαάϊτ. τ20. 

ΟΧΧΧΙΝ. Καὶ οὐ μὴ -- χειρὸς αὐτῷ α οὐπὶ ἰπῖεγπ)γθά. το, 82, τοϑ. 

Ροηϊζ ροίξ ζωης αὐΐου 64, 93» 110. ΑΙά, οὐ μὴ λάξω] οὐ λήψομαι 

(οπιρ!. τὴν βασιλείαν ὅλην] ολὴν τὴν βωσιλειαν 11, ςς, 1 ς8, 244. 
247. Οοτηρὶ. Αἰεχ. α ὁλὴν 71, 93,242. τὴν βασιλείαν ὅλην ὅς. δὰ 
ἤη. ςοη}.} νερπαπι ἐο μη εἷδ πᾶτε ἐ7μ5 ἴπ αϊεδμς υἱμε ἐὔαα, ῥγορίοῦ θαυίά 

υεγύυππι τπέσ, φμέπι εἰρσὶ, φμοπίαπι σοπίτα  αείαν ἐΠϊὲ εν οππες ἀἰΐος οὐδέ 

εἶκε. Τλιοὶξ. (ἃ. διότι ἀντιτασσόμενος] καὶ αντιτασσομενος 19, 82, 

93» 108. οτι αὐ]ιτασσομενος 2... (Πρ. διότι ἀντιτασσόμενος--- 
τῆς ζωῆς αὐτῷ] εν ταις ἡμέραις τῆς ζωης αὐτὰ Χ]. ἢς, ἔπε ταις, 24. 

νά ὠκοενι βοναπε ἐμπε ἐμπ δὶς ἀϊεόμς υἱμς με Μασ. ἀντιτασσόμενος 

ἀντιτάξομα!ι] αὐ]ιτασσομενος αὐιταξαμενος αὐιταξζομαι 242. ἀντι- 
τασσόμενος ἀντιτάξομαι αὐτῷ] ἱπ γἰχα ροπαπι ἱπὶπείσεπι ἐπὶ Αὐτὰ. Ἑά. 
τῆς ζωῆς αὐτῷ α τῆς ξωης 74, 1.8. διὰ τὸν Δαυὶδ], τον [1| ΧΙ, 
445 64.) 74,93: τοῦ, 110», 123») 134.236, 24-ς, 247. ΟΟμρΡΙ. ΑἸά, Αἰεχ. 

(δι. Νίς. καὶ δια Δαυιδ ςς. και οὐ μη λαξω την βασιλείαν εχ Χει- 

ρος αὐῇκ ἐν ταις ἡμεραις τῆς φωης αὐτα, καὶ δια Δαυιδ 82. ἤἢς, ἀίχιε 

Ροϊγεπιο καὶ, 246... ὃν ἐξελεξάμην αὐτόν] ὃν ἐξελεξάμην" ὃς ἐφύ- 
λαξζε τὰς ἐντολάς μον καὶ τὰ δικαιώματά μου.- Α΄τη. τ. Ατπι, Εά, 
ἢς, πε μου υἱῖ. δαν, Μοῖᾳ. , αὐτόν ΟΘεογρ. ϑίαν. Οὐἶγοσς. φέρε 

εἰερὶ, φωὶ σεβοάϊυϊ! νισπάσια πίσα εἰ βγιδεερία ππεα. Μυϊσ. αὐτόν] 

Ἔ ος ἐφυλαξε τὰς ἐντολας μου και τὰ δικαιωμαῖα με. 82, 93. (πρὶ. 

εαυτω, ος ἐφυλαζε (δες. χυετηδάπι. ἴπ ρας.) 546. αὐτῳ, ος ἐφυ- 
λαξεν ἀκριξειας με καὶ τὰς ἐντολᾶς ἀξ 247. -Ἐ ὃς ἐφύλαξεν ἐντολάς 
μου, καὶ ἀκχριδξασμόν. ΑἸἱεχ.. ἱ 
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35.36. Καὶ λήψομαι τὴν βασιλείαν ἐχ 
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. ἐν Ἱερεσαλὴμ τῇ πόλει, 
28. 

χειρὸς τῷ υἱᾷ αὐτῶ, χαὶ δώσω σοι τὰ δένα σχῆπ]ρα. Τῷ δὲ υἱῷ᾽ τὰ δύο σκῆπ]ρα, ὅπως ἦ ϑέσις τῷ δόλῳ μου Δαυὶδ πάσας τὰς ἡμέρας ἐνώπιον ἐμ ἣν ἐξελεξάμην ἐμαυτῷ τῷ ϑέσϑαι τὸ ὄγομά μου ἐχεῖ, Καὶ σὲ λήψος-. μαι, καὶ βασιλεύσεις ἐν οἷο ἐπιϑυμεῖ ἡ Ψυχή σου, χαὶ σὺ ἔσῃ βασιλεὺς ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, Καὶ ἔςχι ἐὰν φυλάξης ππτάντα ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι, χαὶ πορευϑῆς ἐν ταῖς ὁδοῖς βου, χαὶ πποιήσης τὸ εὐϑὲς ἐγώπιογ ἐμδ, τῷ φυλάξασϑαι τὰ προςάγματά μου χαὶ τὰς ἐντολάς μδ, χαϑὼς ἜΝ Δαυὶδ ὁ δδλός μου, χαὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ. καὶ οἰκοδομήσω σοι οἶχον πτιςὸν, καϑὼς ὠχοδομήσα τῷ Δαυίδ. [Καὶ δώσω σοι τὸν Ἰσραήλ. καὶ χαχδχήσω τὸ σπέρμα Δαυὶδ διὰ ταύτην, πλὴν οὐ πά-. σας τὰς ἡμέρας. Καὶ ἐξήτησε Σαλωμὼν ϑανατῶσαι τὸν Ἱεροξοάμ- χαὶ ἀνέςη χαὶ ἀπέδρα εἰς Αἰγυπῖον πρὸς Σασαχὶμ βασιλέα Αἰγύπ]ου, χαὶ ἦν ἐν Αἰγύπ]ῳ ἕως ὃ ἀπέϑανε Σαλωμών. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Σαλωμὼν χαὶ πάντα ὅσα ἐποίησε χαὶ πᾶσαν τὴν φρόνησιν αὐτϑ, οὐχ ἰδὲ ταῦτα γέγραπῆαι ἐν βιξλίῳ ὁημάτων Σαλωμών. Καὶ αἱ ἡμέραι ἃς ἐξασίλευε Σαλωμὼν ἐν Ἵερε- σαλὴμ ἐπὶ πάντα Ισραὴλ τεσσαράκοντα ἔτη. Καὶ ἐχοιμήϑη Σάλωμὼν μετὰ τῶν πατέρων αὖ-" 

3 0.0 ΄ 

αὐτϑ δώσω 

»“» Ν» ΝΣ 2 ΄ Ν “ » "Ὁ » ΄ 3 
τ, χαὶ ἐϑαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυὶδ τῷ “ατρὸς αὐτϑ' λχαὶ ἐγενήϑη ὡς ἤκεσεν Ἱεροξοὰμ υἱὸδῤίλῪΧ7᾽, ἢ Ν Ν. ιν.» » 3 .. ΄ ς 3 2 

“Γ᾽ ᾿ 

Ναξαᾶτ, χαὶ αὐτῇ ἔτι ὄντος ἐν Αἰγύπ]ῳ ὡς ἔφυγεν ἐκ προσώπου Σαλωμὼν χαὶ ἐχάϑητο ἐν Αἱ. γύπ]ῳ, χατευϑύνει 

Ξ- ΓΝ δώ ἢ .ὦῳ “Φ αὶ ΧΧΧΨΝ, τὰ υἱξ αὐτῷ] α τῷ υἱῷ Ασγη. τ. Ατη. 4. καὶ δώσω σοι} δωσω 342. καὶ δώσω σοι ὅτε. δὰ Βῃ. (ςοπ).}] 226. τὰ δέκα] α τὰ ι ς8. ᾿ ' 
ΧΧΧΥῚ. Τῷ δὲ υἱῷ] καὶ τῷ υἱῷ Ατη;, τ. Ατην. Εά, Τὼ δὲ υἱῳ---σκηπῆοα.} αὶ οὕτη ἱπιεσπηεά, ΧΙ, 245. ῳ δὲ υἱῷ αὐτὰ] κ 26. τῷ δύο], τὰ ΑἸΙεχ. ὅπως ἢ ϑέσις] ὁπως ἡὶ ϑελησις 199 108. Τεο- 

ἀογεῖ. Ω.. 38. ἴῃ 3 Ἀεξ. οπως ἣν ϑελησις 82. οπως ἡ ϑέσις 243. κί “Μὲ ροϑιιο 1,αςϊξ. (α]. ὅπως μείνῃ λύχνος (ἰκεόνπα) Ατῃν. τ. Ατσιω. Εὰ. ὡς ἐϑέμην 81λν. Οἶτογ. ὅπως ἢ ϑρόνος ϑ8ῖλν. Μοίη. κε γρηιαπεαὶ 
ἐκοεγπα Ψυὶϊσ, ϑέσις] ϑελησις 93»1ς8,246.-. τῷ δόλῳ με Δαυὶδ] 
Δαυὶδ τῇ δαλε βου 246. Ἰπμεοάοτεῖ. ἰος. οἷ. Δαυιδ τῷ ὄαλῳ μου 2347. μου δῖαν. Οἴτορ. πάσας τὰς ἡμέρας] ρταιπηῖι. διαμείνῃ ὙΓΒεοάοτεῖ. 1. εἰ. ἐνώπιον ἐμ] ενωπιον μου ΧΙ, γ4, 
244. (πρὶ. Ὑμεοάοτει. 1. οἷ. 
123. (αἵ. Νῖο. ῥγατηῖτς. καὶ 243, 244. 
μην 1Π|,244. ἐμαυτῷ] ἐν αὐτῶ 93. 
Αγ. Εἀ. “ τῷ ϑέσϑαι] α ταῇ 247. εἰς ϑέσιν ϑῖιλν. τὸ ὄνομά μι] 
λ ΤΟ], ΧΙ, ςς, 247. τῷ ὀνόματί με 5ἴαν. 
ΧΧΧΝΊ. Καὶ σὲ], σε 4247. καὶ ἐκεῖ σε Οεοτρ. 

ϑυμεῖ] ἐν οἷς καὶ ἐπιϑυμεῖ Ατη,. 1. Ατη. ΕΑ. 
Δ τὸν 64) τοϑ, τς8. (οπηρὶ. ἱπ ζεῖ 1,ὰςϊξ, ΟὯ]. 

ΧΧΧΝΠΙ. Καὶ ἔςαι] , εςαι 44. φυλάξης} φυλαξεις τοῦ. 
πάντα ὅσα] τῶν ὅσον Ατῃ. 1. Απη. ΕΑ. δῖαν. Οἴἶγορ. 
λα ἂν 742 93. ὅσα ὧν ἐντείλωμαι) οσὰα ἐντελλομαι 44, 24ς, 246. 
ἐντείλωμαι σοι] ἐντελλομαι σοι 82. 8αν. ῆς, ΡΓΩΓΛΗΪΟ ἐγὼ, ΑΥ̓ΠΊ. 1. 
Δι. Εὐ. ἐντειλομαι σοι 939 1οῦ. 242. χαὶ τοορευϑῃ ς---ἐντολάς 
μου} ,, εὐπὶ ἰηζεγηγεά. 44. καὶ ποιήσῃς} καὶ ποιήσεις 93. τοῦ, 
144. 245. Αἴεχ. τὸ εὐθὲς} τὰ ὠρεςῶὼ 814ν. ἐνώπιον ἐμὲ] ἐνωπιον 
μδ ὅ4, 745 93, 123, 2445) 246, 547. Οοἴηρ. τῇ φνλαξασϑαι) του 
φυλαξαι ΧΙ, 19, ςς, 71, 74) 85, 92, 93, τού, τοϑ, 121) 1347) 1445 
236, 242) 24ς. (πρὶ. ΑΙά, (δι. Νίς. ἡ τοῦ ΑΙεχ. εἰ ἐπ βοαϊενὶς, 
Τὰς, Οαἱ. τὰ τροςώγμαΐα } ργεετηϊτῖ. τσαντὰ 82, 93. 1ιο8. Ομ. 
τὰ τροςἀγματα---ἐντολάς μου] τας ἐντολὰς μου και τὰ τοροςαγμαῖα 
μ511, α47. Αἴαχ. καϑὼς---δὲλός Μμ8] αὶ Ἴψηὴ ἰητεγπηδά. 1109. 
ἔσομαι] α καὶ 44. ετο Τριοϊξ, (α΄. καὶ οἰκοδομήσω σοι] α σοι 242. 
ΑἸεχ. καὶ οἰκοδομῆσαι 24ς. καϑὼς ὡκοδόμησα---τὸν Ἰσραήλ ἴῃ 
οοη,. [64ᾳ.] φμοπιοάο «ἀϊῇεαυὶ Ταυίά εἴοηημπι, οἰ ᾿γαάαηπε εἰῤὶ 17) αεἰ :. 
γυϊρ. ῳκοδόμησα τῷ Δαυίδ] ὠὡκοδομησε Δαυιδ 246. 

ΧΧΧΙΧ, Καὶ δώσω σοι δες. δὰ ἔπ. οοπι.] κα 1 ς8. ΑἸ4, (αι, Νίς. 

᾽ Ῥ ᾽ 

ἐν οἷς ἐπι- 
Ἁ ᾿Ὶ 3 ΄ 

ἐπὶ τὸν Ισραήλ] 

᾿ 
και 

᾿ Βδεηῖ ποὺ σοπηπιὰ Ψεγοπος Αππεη. Οεογρ. εἰ 51Ι4ν. δώσω σοι] 
α σοι 246. κακεχήσω] κατηυουχήσω (ἢ) το. τὸ σπέρμα, 
Δαυ!δ] το Δαυιδ σπερμὰ 246. δΔαυ!δ)] Ισραηλ 111. διὰ ταύ- 
τὴν] δια ταυτα 190, 1οβ. (οπηρὶ. δι αὐὔην 246. -Β τὴν ὡλανην 
347. 

ΧΗ. ϑαναϊωσα!} ρτατπηῖτι. τὸ 93) 108. Οοπηρὶ. .. καὶ ἀνίέςη] 
λ 44, 247. ἝἜ Ιεροξοαμ ις8. ΑΙεχ. Ἄπη. 1. Απη. Εα. Θεοῖς. ϑδίδν. 
καὶ ἀπέδρα] καὶ ἐπορευ δὴ 52, 236,242. (Δι. Νίς. -ξ Ιεροδοαμ 247. 
Σεσακὶμ] Σασακεῖμι 44, ςξν 93» 18. Αἰά. Αἰοχ. Σεσαχιμ 120, 

ΝΌΨΜ, 
Ν » " 3 χα! ἔρχεται εἰς τὴν πόλιν αὐτᾷ εἰς 

93» 1οϑ8, 123,. 
ἐν Ἱερεσαλὴμ] εν τῇ Ιερεσαλημ. 

ἣν ἐξελεξώμην ἢ εξελεξα-. 
γαἰλὲ Ταιοὶξ, ( δ]. κ Αττη. Ι.. 

« Ἅ 

ὁσώ ἀν]. 

᾿ἍΪεχ. Ψ]Ε. 

τὴν γῆν Σαριρὰ τὴν ἐν ὕρει ᾿Εφραίᾳ, 

121. 1 νἹἀείυγ, Ουσάκιμ 242. 
Σωσακὶμ Ασ. Εα. 
120. 
(οι. 

ΧΙ. τῶν λόγων] των βημαΐων 1ς8, 244. οοὐόα ϑγγ. Βαι-Ηοδτ, 
τῶν λόγων Σαλωμὼν] Σαλωμων τῶν ρθημαΐων αὐτε 247. 
καὶ τὰ ταντα (αϊ. Νίς. καὶ ταντα---φρόνησιν αὐτῷ} α' οπὶ Ἰπίογιηθ. 44. πᾶσαν τὴν φρονησιν] σασα καὶ Φρονήσις 10, 82, 93, 
τοϑ. (οπηρὶ. ὙΓΒοοάοτει. ἱ. εἰϊ. , σασαν γι. ἐκ ιδὲ] εχ, ἰδὲ ΠῚ. καὶ ἰδ το. οὐκ ἰδὲ ταῦτα γέγραπῆαι] οὐ τῶτο γεγραμμένον ἐςὶ Ατσηι. 1. Αστη. ἘΔ. οὐκ ἰδὲ ταῦτα γεγραμμένα ἧσαν 8[αν. Μοΐ. ἔς, ἔπε ταῦτα, 5Ϊαν. Οἶτορ. ἰδὲ] οἰϑα 242. κα Οδοῖ. ταῦτα] ἐνταυϑα 44. ταῦτα γέγραπῆαι] ΤΥ. 106,24). σγίγραπῆαι] γε- γράμμενα 19, 82, 93, 123. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. ἐν βιξδλίῳ] ἐν βιθλω 5.4, 
τού, 1ο8, 119, 144) 1ς8, 24ς. ὙΠεοδοτεῖ, 1], εἶ. ἐν βιθλίῳ ῥημά- τῶν Σαλωμών) "44. ῥημάτων] λογων το. λογων ἡμεῤων γ1, 82, 93» ἴοϑ. ΟΟμηρ], -{- πμερων 246. ὅν. Οἴτορ. λόγων τῶν ἡμε- ρὼν Ὑπεοάοτεῖ. Ἰ. οἷ, Σαλωμών υἱ!.] αὐτὰ 93. 

ΧΕΙ. Καὶ αἱ ἡμέραι ἃς) καὶ ἦν αἱ ἡμέραι ἐν αἷς 5[αν. Οἰἶγοσ. 
ἢς, ἤπε ἦν, δ5[αν. Μοΐ. ἐδασίλενε] 
Σαλωμὼν] ρτγοεπιῖτῖ, ὁ βασιλεὺς 64. ἐπὶ σψᾶντα ἄς. δἰ ἤη, σοπ1.] 
τεσσαράκοντα ἔτη ἐπὶ πάντα Ἰσραήλ. Οοην!. 
Δ 1], ΧΙ, 44,71, 24ς. τεσσαράκοντα -[- καὶ τεντε 247. 
σαράκοντα ἔτη] ΤΥ. 44. ετὴ σαρακοντα τοῦ. 

ΧΕ111:. Σαλωμὼν 15]. 44,71. τῷ πατρὸς αὐτῷ] [λιίτη Ροϊ ες 
νέγδα 8] οἰυπίυγ καὶ ἐδασιλευσε Ῥοξοαμ, δὲς. δὰ ἢπ. ςοιῃ. 1. ς. χίϊ, 44, 
585)71,),02,) τού, 120, 1215, 13... 144, 226, 242, 245, 246,2..)., (ΠΊΡΙ. 

καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο Χ], ξ2, ςξ, 71, 74, 92, τού, 
1οΟϑ, 120, 121) 134, 236, φες, 247. ( ομηρὶ.. Αἰεχ. ἐγενέτο δὲ το, 82, 
93. . καὶ αὐτῇ---ἐν Αἰγύπ]ῳ 29] εν Αἰγυπΐῳ ταυτα 4. καὶ αὐ 
τῷ ἔτιδντος] ετι ὧν 10, 82, 93, το8. κα ετι 242. ετι αὐξ οντος 247. 
ὅτι ἔτι ἦν Οεοτν. ; 
γέν 82, 937) 108. 

Ἰηΐετίοτε 242. 

βασιλεως ζ2, ζζ, 

244, 24ς, 247. (ομηρ!ὶ. ΑΙά. ΑἸεχ, (δι. Νίς. καὶ ἐκαάϑητο] καὶ 
ἐχασδισεν 9, 82, 93, ιοΒ. καὶ ἔζησεν 8]αν, Οἰἶτοσ. καὶ ἐκάϑητο 
--κατευϑύνει} καὶ ὑπεφρεψεν Ἱεροξοαμ, εξ Διψγυπῆκ,: καὶ ἀπεςειλῶν και 
ἐχάλεσαν αὐΐον καὶ ηλϑὲν Ἱεροξοαμ καὶ τασα καὶ εκκλησια Ισραηλ. και 
καἼευϑυνει, 247. καὶ ἐχάϑητο ὅζο, δὰ ἔῃ. σοη}.} καὶ ἐπέςρεψεν 
ἹἹεροξοὼμ ἐξ Αἰγύπὶε. ΑΙεχ. ἐν Αἰγύπ]ωῳ 25] - οτι τεϑνηκε Σολομὼν 
19, 82, τοϑ. -ξ εμάεπ, πἰἢ Σαλωμων, 92. -- εδάσιη, πῇ Σαλθμων, 
158, κατευθύνει} ργαπιϊτῖ. καὶ 19, 82, 93») τοϑ, 158... 
ϑύνει καὶ ἔρχεται) καὶ ἀναςῶς ἦλϑεν 5ίαν. Οἰἶτορ. εἰς τὴν τσόλιν 

εἰς τὴν. γὴν Σαριρα] κα γὴν το, αὐτῇ} α αὐτε 52. κα τὴν ιοῦ, 2.47. 

82, 93, 108. εἰς γὴν Σαρισα 44. Σαριρο} Σαρέιρα 82, 93. Σα- 
τὴν ἐν ὄρει] τῆς ἐν ορφᾳ 

Σεσὰκ Οοιηρὶ. Σαυσακὶμ Ατγη,. τ. 
Σεσακὶ ΟεοΙρ. βασιλέα] βασιλαία (ῆς) ἦν ἐν Αἰγύχ]ῳ] ἣν εκεὶ 44.71. ἕως δ], καὶ τι4, 236, 242. 

Ἢ , 
και παντα] 

Ἁ φ Ε] Ἁ 

ἐπι πάντα Ισραηλ] 

ο τεσ- 

ὡς ἔφυγεν---ἶν Αἰγύπίῳ 29} Τυρρ]επτυγ ἴπ πηαγρ 
Σαλωμῶν 425] ργεπιῖτι. βασιλεως ΧΙ. Ῥιφιηϊῖ, τὰς 

Ἀατευνο 

χιρα τςβ, Σαρηρῶ ΑἸά. Σαῤῥὰν Θεογρ. 
74. ἣ ἐν τοῖς ὁρίοις ϑίαν. Οἶτορ.. 

 - ᾿ ᾽ 

ΤῊ 

τα, ΠΧ -ἰ ΧΡ 

64, 71) 745 929) τοῦ, 119, 120, 121, 13.) τς8, 4.36,...} 2. 

{4} 

ὶ 
-- Ῥ- ΕΦ 
ἿΕ σ΄: ) 

εξασιλευσε 82. Ὁὐοιηρὶ. ΑΙά4, 0. Ὁ ΤΙ 

ὡς ἔφυγεν) οτε ἐφυγὲν 19. λὼς 52. ὡς οτεῖφυ. “71 ν:} 



ἵ 

- ᾿ 9 

ἮΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ἢ. 

᾿ς ΚΕΦ Σ] 
. » ͵ ν “ ΄ 95.ϑ. " . » ΄ ι. Θὰνδ ἐπτν ἐπ : 

Καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν ἐχοιμήϑη μετὰ τῶν πατέρων αὐτϑ, Χαὶ ἐδασίλευσε Ῥοξοὰμ ὃ υἱὴς 44. 

αὐτᾶ ἀντ᾽ αὐτξ. 
; ΚΕΦ, 

ϑ ν ε Ν 3 ΄ Ψ ἢ ΄ » “ Σ Ν . Ἔ ΧΊΙ, 

ΚΑΙ σορεύεται βασιλεὺς Ροξοὰμ εἰς Σίκιμα, ὅτι εἰς Σίκιμα ἤρχοντο “σᾶς Ισραὴλ βασιλεῦσαι ι. 
κου τα - 7 ς Ὰ᾿κ 7 ε ΄ 3 » 

τὼ αὐτόν. Καὶ ἐλάλησεν ὃ λαὸς πρὸς τὸν βασιλέα 'Ῥοδοᾶμ, λέγοντες, Ο “τατῆρ σοὺ ἐδάρυνε τὸν 3,4. 
ρ “  ᾷᾳᾧ ᾿ ἰδὲ 4 ΄"“ " . 2"Ν ρ, ΡΞ 

χλοιὸν ἡμῶν, χαὶ σὺ γῦν χόφισον ἀπὸ τῆς δελείας τῇ πτατρός σὰ τῆς σχληρᾶς, χαὶ ἀπὸ τῷ χλοιξ 
Ν-" ρ᾿ 7 νη» 9. » ἐ ," Ν᾿, ͵7ὔ ΄ Κ  »Ή ΨΥ Ν ΕΝ 3 7 9 ω 

αὐτῷ τῇ βαρέως, ὃ ἔδωχεν ἐφ ἡμᾶς, χαὶ δβλεύσομέν σοι. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὲς, ᾿Απέλϑετε ἕως 
ς ρ ἴω δ 3 ΄ ν Κ᾽ Ν 5 ν᾿ 5. Κ “ 3 , [ λ ς β λ Ν, ρὸ : 

, ἡμερῶν τριῶν, καὶ ἀναςρέψατε πρὸς μέ" καὶ ἀπῆλθον. Καὶ ἀπήγ[ειλεν ὁ βασιλεὺς τοῖς τρεσ. 
“ ν» “7 ρ Ν 33 ον “- 2 μ᾿ » 5 

δυτέροις, οἱ ἦσαν τσαρεφωτες ἐνώπιον Σαλωμὼν τῇ τσατρὸς αὐτ ἔτι ζῶντος αὐτϑ, λέγων, Πῶς 

᾿ 
“- 

Ὁοπιρὶ. 

5 ἮΝ ἮΝ “  ΄ ν᾿» 7; ᾿Ν ΞΝ Ζ΄ 

ὑμεῖς βελεύεσϑε καὶ ἀποχριϑὼ τῷ λάῳ τὅτῳ λόγον ; Καὶ ἐλάλησαν «τρὸς αὐτὸν, λέγοντες, Ἐἰ 
7 “ΦὋ ῥῶ ρϑ Ν ΄ 3 ρ ΗΝ ’ Ν 3 7 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἔση ὅδλος τῷ λαῷ τότῳ, χαὶ δαλεύσεις αὐτοῖς, χαὶ λαλήσεις τορὸς αὐτὲς λύ- 
Ἷ “ : ᾿ ὁ , ὁ 

Ν δ ε ’΄ 2 ΄ Ἁ΄, ὋΝ βῷ 

γες ἀγαϑὲς, χαὶ ἔσονταί σοι δδλοι πάσας τὰς ἡμέρας. Καὶ ἐγχατέλιπε τὴν βδλὴν τῶν πρεσ- 
΄ Σ) "Ὁ 4 Ν ὯΝ ΄ “Ὁ 3 ᾽΄ 3 

δυτέρων ἃ συνεξελεύσαντο αὐτῷ, καὶ συνεδδλεύσατο μετα τῶν παιδαρίων τῶν ἐχτραφέντων μετ 
9 ν᾿» ρο ’ Ν ΄ 9 ᾿“ ς » 9 ρο ΄ς:-ε ρο 6 ΄ . . ὔ 

αὐτὸ τῶν “σαρεςηχότων πρὸ προσώπου αὐτδ. Καὶ εἰπεν αὑτοις, Τί ὑμεῖς συμθδλεῦετε; χαὶ τί 
"“ ρ ω ᾽ ρ ᾽’ : ,’ Σ)ι|ν»νὦἉ ἰοὲ “ἊΝ ε 

ἀποχριϑῶ τῷ λαῷ τέτῳ τοῖς λέγεσι πρὸς μὲ, λεγόντων, Κόφισον ἀπὸ τῇ κλοιδ ὃ ἔδωχεν ὁ πατήρ 
Σ»23 ες ᾿Ὁ ν. Σ, 2 Ν ΝΣ ΄ς ’ὔ ν. » ΄ 3 5. ν᾽ ε Ζ 

σου εῷ ἡμᾶς; Και ἐλάλησαν προς αὑτὸν τὰ παιδάρια τα ἐχτράφεντα μετ αὐτϑιλοὶ ππαρεςηχο- 
7 2 τλ ΄ , ΄ ἰοὺ »" ,’ αι ΄ ἣν Ἃ ΄ 

τες πρὸ προσωχ8 αὐτδ,γ ΛΕ οντερ, Τάδε λαλήσεις τῷ λαῷ τὅτῳ τοῖς λαλήσασι τρος σε, λεγ0)- 

ΧΙΙΝ. Καὶ ὁ βασιλεὺ,ς--ττατέρων αὐτῷ] α ἐὐπὶ ἰαίεττηεά, 44, 
ςς» 71) 74. 92, τού, 120, 121», 134, 236, 24ς, 247. (οτηρὶ. ΑἸεχ. 
Ὗυϊρ. διυὶίὸς αὐτῷ} α ὁ 11, 24,93» τού, τς8, 247. ΑΙεκ. ἀντ᾽ 
αὐτῷ} α Ασα. 1. Οὔογρ. 

1. Καὶ τοορεύεται] ἐπορεύετο δῖαν. Οἴἶτορ. πορεύεται] ἐπορεὺυ- 

ετο ΧΙ, τς8. Αττη. τ. Απῃ, Ἑά. Οεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. επορευϑὴ 19; 
82, 93, τοϑ. (οχηρί. βασιλεὺς) ὁ βασιλενς 19, ςς, 64, 84, 93, 

123, 1ς8. Οοπιρὶ. ΑΙ4. ΑΙεχ. βασιλεὺς Ῥοξοὰμ) Ττ. 2442. Ῥο- 
ξοὼμ) Ῥοξεῶμ Οεοτρ. Σίκιμα 13] Σικημα (ἢς ἱπτ4) 44, ς2, 119. 
Οοπιρὶ. Σικεμα (ἔς ροεε) ςς. Σικυμα (ἔς ἰμῆ) 436. Σίκιμ 
(ἄς ᾿π4) Αται. 1. Ασπι. Ἑά. Σίκιλα (ς ἴῃ) Θεοῖς. ὅτι εἰς 
Σίκιμα} α 92. ἤρχοντο) ἤρχετο ΑΙοχ. Αὔαι. σ᾿. Αση. Ἑὰά. ϑῖαν. 

τᾶς Ἰσραὴλ] -Ἐ εἰς Σικιμα το. τανΐες Ἰσραηλῖται Οεοζς. 

ΠΙ. Καὶ ἐλάλησεν] ργαηηίτς. καὶ ὠπέξειλαν, καὶ ἐκάλεσαν αὐτὸν, 
καὶ ἦλϑεν Ἱεροξοῶμ, καὶ τᾶς ὁ λαὸς ἸΙσραήλ. Οοπιρί. ῥτατυλίτξ. ε8- 
ἄτη, εἰ πάσα ἡ ἐκκλησία ᾿Ισραὴλ, ΑἸεχ. ὃ λαὸς] ργαπιῖίι. σᾶς 
Ἀπῃ. τ. ἄπ. ἙἘά. «ρὸς τὸν βασιλέα] μετὰ τῇ βασιλέως Αται. ᾿. 
Απῃ. ΕἘά. Ῥοβοὰμ] Ιεροξοαμ, (ἔς ἰητα) 242. 

ΙΝ. ἐδάρυνε] ἐσκληρυνε 19, 82) 93, 1ο8. Οοπιρί. τὸν κλοιὸν] 
τὸν ζυγὸν (ῆς Ἰηῖτ4) δῖαν. τὸν κλοιὸν ἡμῶν---κλοίε αὐτῷ τῷ βαρέως] 
Τὸ κλοιὸν αὐὖε τε βασιλεως 236. ἔς, πῇ τὸν κλοιον, 242. καὶ σὺ 
νῦν] α νῦν Απη. 1. Ασπι. Ἐά. νῦν δὲ σὺ Οεοτρ. δίαν. Μοίᾳ. δὲὸ σὺ 
γὺν δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ σὺ νυν---σκληρᾶς} ἐκ ἑίαφμε πεπς ἱπιρεὶππς 

2αμἰμίωπι οἷδε ἱπιρετίο ῥαίγὶς ἐπὶ ἀωγίξαο  αὶσ. κάφισον ἀπὸ τῆς δου- 

λείας] κεφισον τὸν κλοιον ἡμῶν απὸ τῆς δελιας 24ς. τῆς σκληράς) 
τῆς πονηρᾶς ϑίαν. Οἷἶτοξ. κλοιξ αὐτῷ α αὐτὰ 44,82. τὰ βᾷᾳ- 
ρέως} α Αττῃ. 1. ἄγῃ. Εὰ. 
λευσαμεν πιεηά. 110. 

Ψ. Ῥεείξ σοπιπιὰ ἰπίερτ. ΦΖ4ς. εἶπε] εἰπεῖν ὁ βασιλεὺς 82, 93. 

᾿Απέλϑετε] ἀπελϑατε ΧΙ, τοϑ, 242,24). Αἰεχ. ᾿Απ- 
ἔλϑετε---ἡμερῶν} ἀπέλϑετε καὶ μένετε εἰς τὴν τρίτην ἡμέραν ϑίαν. 
ἕως ἡμερῶν] ὡς ἡμέρων 934. ἡμερῶν τριῶν} Ὑτ, 247. ΑΙεχ. καὶ 

δαλεύσομεν] δαλευσωμεν 93, 24ς. εὃκ- - 

Ατηι. Εὰ. σεογρ. πὼς ὑμεῖς λογίζεσθε 81αν. βελεύεσϑε] βου- 
λεσθαι 1Π1. βουλενεσϑαι 93. βουλεσθε 436, 242. βουλεύετε Οοπρρὶ. 
βουλεύεται Αἰά. καὶ ὠποκριϑὼ] να ἀποκχριϑὼ 19, 82, 93, 1ο8, 
Οοπιρὶ. Οεογς. 8αν. χαν τὶ ἀποχριϑὼ 243, 5244. καὶ ἀποχριϑῶμιν 
Αττῃ. 1. Ασπι. ἙἘά. τῷ λαῷ τάτῳ λόγον] τῇ λὰξ τετω λεγων 24ς, 
α τότῳ λόγον Αττη. τ. Απῃ. Ἑά. 

ΝΙΙ]. Καὶ ἰλάλησαν πρὸς αὐτὸν] καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ τορεσξύτεροι 
Θοοψ. τρὸς αὐτὸν] τρος αὐΐω 44. Ἐἰ ἐν) καὶ εν 44, τοῦ. 

τῷ λαῷ τάτῳ] - λέγων 242. ατετω 24). καὶ δουλεύσεις αὐτοῖς] 
71. Ἐ καὶ ἥξεις αὐῇοις 247. -Ἐ καὶ εἴξεις αὐτοῖς ΑἸεχ. « καὶ 

ἀκόσεις αὐτὰς Αττῃ. τ. Ατη). Εά. ϑουλεύσεις] δουλευσης τού, 121. 
Αἰεχ. λαλήσει,] λαλησῃς 123, 134. λαλήσῃ 24ς. πρὸς αὐ- 
τὰς} αὐῇοις 11, 64, 447. ΑΙεχ. λόγους ἀγαϑὲς} λόγον ἀγαϑὸν 
Θεοῖς. ἡμέρας) -᾿- τῆς ζωης σον 71. 

ΝΠ. ἰγτατέλιπε] ἐγκαΐελειπε 93, 1.8. ΑΙςεχ, τὴν βουλὴν] 
α τὴν 247... τῶν τρεσδυτέρων} -- Ῥοδοαμ 247. ἃ συνεξουλεύ- 
σαῦο} ἣν συνεδελευσαν 84. ἣν συνεδαλευσαγω 93. ἣν συνεξελεύσαν]ο 
Οοπιρὶ. συνεδαλεύσαντο] συνεξουλευσαν 44.) 71, 74. τού, 120, 134, 
144, 216, 242. (δῖ. Νῖο. ὡ] ας 

Ἑά. Θεοῖς. ϑίαν. Οὗτος. τῶν ἐκτραφένων} α τῶν το6. τῶν ανα- 
τραφενΐων 123. τρὸ τροσώπον) τῳ τοροσωπῳ 247. 

ΙΧ, Τί ὑμεῖς} ,α ὑμεῖς Αται. τ. Αγηι. Ἐὰ. συμξουλεύετε] βε- 
λενέϊαι 111. συμθελενεται 242. καὶ τί ἀποκριϑὼ] α τί Απῃ. 1. 
Αγπι. ΒἘά. τῷ λαῷ τότῳ] α τάτῳ Ατη). τ. Αγῃ). Εά. τοῖς λέ- 
γουσι}) τοις λαλήσασι ΧΙ, ς2, ςς, 64» 71», 7γ4, τού, τοϑ, 119.) 1209 
1219 123, {8 4306, 243, 244, 24ς, 247. (οιηρὶ. ΑἸά, ΑἸοεχ. (δῖ. ᾿ 

Νίς. τω λαλησανῖ 19: τοῖς λαλησάση (ς) 932. οἷ ἐλάλησαν 
Αγτι. σ᾿. Αγηϊ. Ἐὰ. Θεοῦ. τοῖς λέγουσι--- Τάδε ἴῃ οοπη, 164.] καὶ 
εἰπὸν αὐΐω ταῦὲ 44. λεγόντων] καὶ είρηκοσι 195) 82, 93, 108. 
Οὐοπιρὶ. λεγοῦϊες ς2, 244. 247. λεγουσι 71. Κάφισον) κεφησον 
1ι9ς242ὥ. Κέφισον ἀπὸ τῇ κλοιῶ, ὅζο. δὰ ἔπ. οοπ).} κέφισον νῦν τὸν 
ζυγὸν, ὃν ἐπέϑηκεν ὁ πατήρ σον ἐφ᾽ ἡμᾶς 5ϊΑν. Οἴἶτος. ἄς, οιπὶ ἡμῶν 
Ρῖο νῦν, δϑίαν. Μοίᾳ.. β 

ἀναςρίψατε) καὶ πάλιν ἀναςρέψατε δίαν. Οἴγορ. καὶ ἀπῆλϑογ--- Χ. «πρὸς αὐτὸν τὰ παιδάρια] τὰ παιδάρια προς αὐῖον 93. τὰ 

τοῖς ττρεσφυτέροις ἴῃ Το. [64.] Οππέφαο αὐ δὲ! ρορεέμεη ἐπίδε οοηαν πεαιδαρια--ποροσώπεα αὐτῷ αὶ οὐπὶ ἰπίογπιοά, 247. οἱ ταρεηχό- 
"εχ Κοοανι σμνε (επίογίφαα αὶρ. 

ΝΙ. Καὶ ἀπήγίειλεν--ρεσξυτέροις] καὶ ἐξελεύσατο ὁ βασιλεὺς 

Ῥοξωὰμ μετ τῶν πρεσθυτέρων ΑΥπι. 1. Ατπι. Εά. ἀπήγίοιλεν 
ταρηγγεῖλεν ΧΙ, 44) ςς, 64, 7195 74. 92, 110, 134» 144) 236,5 242. 

Αἰεχ. πρωΐησεν 24). ὁ βασιλεὺς} - Ῥοδοαμ 44, ςς» γ4, τού, 
119, 121) 134) 144) 243) 244) 24) 247. (Ορ]. Αἰά, ΑἸεχ. (δῖ. 
ΝΙς, δίαν. -{- Ιεροδοαμ 244. -- Ῥοδεῶμ, Θεοῦ. οἷ ἦσαν ταρ- 
ἐςῶτες]) ὅτι ἦσαν ταρερικότες (Π0) 24ς. ταρεςῶτες} ταρεςηκόϊες 

ΧΙ, τὸ, 445. 71) 74, 93ν 1οδ, 120, 1449 236. (πρὶ. (δε. Νῖο. 
134. τὸ πατρὸς] τῇ 242. ἔτι φῶνῖος αὐτὰ «ΧΙ. ὅτι ἔτι 
ἔζη Ατπὶ. 1. Απη. Εα. πῶς ὑμεῖς βαλεύεσϑε] καὶ ὑμεῖς ΑΠΏ. τ. 

τες] τα πιαρεςηκόϊα το, 82, 93, 24ς. οἱ πᾶρες. πρὸ τροσ. αὖ- 
τῇ δ γι. (πρὶ. ΑἹά, Θεόν. 8ιαν. Ψυ]ρ. τρὸ τυροσώπου] τῷ 
τὩροσώπὼ τς8. λέγονἾες τ} καὶ εἰπὸν 85, 93, 1ο8. (οπηρί. καὶ 

εἶπον αὐτῷ ΑΙά. Ὑάαϑδε λαλήσεις} ὅτω λαλήσεις (υἱ 4110] περαεπίετ) 

Αι. τ. Ασγῃν. ἘΔ. Θεοῖς. δ᾽αν. τῷ λαῷ τότῳ] α τΐω 93. Οεοτῥ. 
εἰς τὰ ὦτα τῷ λαξ ΑτἸτη. τ. Ατῃη. Ἑά. τοῖς λαλήσασι] τοις λαλη- 
σάσει (ἃς) 93. τοῖς λαλήσασι πρὸς σὲ, λέγονἶες] α 44. οἷ ἐλάλη- 

σὰν μετὼ σοὺ καὶ λέγουσι Απῃ. τ. Αττι. Ἑά. λέγοες 451 καὶ α- 
ρηχοσι 19, 82, 1οΒ. (οπιρί. λέγοιϊες ὅτως δῖαν, Οἶτορ. λέγον- 
τες 2" --πρὸς αὐτὰς} αὶ συπὶ ἱπιεγπιοά. 71, 247. ἔδῶρυνε τὸν χλοιὺν 
ἡμῶν} ργαυναυὶ ὕκρεπε (ἰέρπωσε νεὶ υἱπεμίμσι ἡπρῇ πον» ϑγτ. Βᾶγ- 

Ι] 

Ν 

10, 

΄ Ἃ 2 ὦ ἐλ 

αὐτῷ } λα 93: συν ἀντ Αγ). 1. Ασ. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Τὶ 
κεΦ. ΧΗ. 

τες, Ὃ πατήρ σου ἐξάρυνε τὸν χλοόιὸν ἡμῶν, χαὶ σὺ νῦν χόφισον ἀφ᾽ ἡμῶν, τἄδε λαλήσεις πρὸς 4: 

αὐτὰς, Ἢ μιχρότης μου ππαχυτέρα τῆς ὀσφύος τ “πατρός μου.. Καὶ γῦν ὁ πσατήρ μου ἐπεσάσ- 
Σ σετο ὑμᾶς χλοιῷ βαρεῖ, χἀγὼ πτροσϑήσω ἐπὶ τὸν χλοιὸν ὑμῶν" ὃ πτατήρ μου ἐπάΐδευσεν ὑμᾶς ἐν 

12. μάςιξιν, ἐγὼ δὲ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σχορπίοις. Καὶ “παρεγένοντο πᾶς Ἰσραὴλ πρδεὶ τὸν βασιλέᾳ, 

Ῥοξοὰμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη, καϑότι ἐλάλησεν αὐτοῖς ὃ βασιλεὺς, λέγων, ᾿Αναςράφητε πρὸς 

13. μὲ τὴ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη. Καὶ ἀπεχρίϑη ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν λαὸν σχληρᾶ" καὶ ἐγκατέλιπεν Ῥο- “Ξ 

ξδοὰμ τὴν βδλὴν τῶν πρεσξυτέρων ἃ συνεξουλεύσαντο αὐτῷ, Καὶ ἐλάλησε ππρὸς αὐτὲς κατὰ τὴν μι ΕΝ 

βελὴν τῶν ππαιδαρίων, λέγων, Ὃ πατήρ μου ἐξάρυνε τὸν χλοιὸν ὑμῶν, χάγὼῶ προσϑήσω ἐπὶ τὸν 

15. ἁλοιὸν ὑμῶν" ὁ πατήρ με ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ἐν μάς!ξι, κἀγὼ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σχορπίοις. Καὶ 
οὐκ ἤχεσεν ὁ βασιλεὺς τῇ λαδ, ὅτι ἦν μεταςροφὴ παρὰ Κυρίε, ὅπως ςἤση τὸ ῥημα αὐτᾷ ὃ ἐλά- 

16. λησεν ἐν χειρὶ ᾿Αχιὰ τῇ Σηλωνίτε περὶ Ἱεροξοὰμ υἱβ Ναξάτ. Καὶ εἶδον πτᾶς ᾿Ισραὴλ, ὅτι δχ 

᾿ἥχεσεν ὁ βασιλεὺς αὐτῶν" χαὶ εὐϑεμ ἀμί ὁ λαὸς τῷ βασιλεῖ, ἜΣ Τίς ἡ μερὶς ἐν Δαυίδ: 

χαὶ ἐκ ἔς ιν ἡμῖν χληρονεμία ἐγ υἱῷ Ἴεσσαί: ἀπότρεχε Ἰσραὴλ εἰς τὰ σχηνώματά σξδ' γῦν βόσχε ΜΕ 
ΡΖ Ζ 

17. τὸν οἰχύν σὰ Δαυίδ' χαὶ ἀπήλϑεν᾿ Ισραηλ εἰς τὰ σχηνώματα αὐτᾷ. [Καὶ υἱῶν Ἰσραὴλ τῶν χᾶ- 

Ἡξερτ. τὸν κλοιὸν ἡμῶν] κλοιον αὐΐξ ἐφ᾽ ἡμᾶς το, 82. ἢς, ρΡγαπ Ποὺ εοηφενβο α Τοπιΐηο Ἀσσ. ἦν μέϊαςροφὴ παρὰ Κυρίου] παρα Κυριου 

τον, 93. ὥς, οἰϊπὶ ὑμᾶς ΡΓῸ ἡμᾶς, τιο8. τὸν κλοιὸν ὑμῶν (αἴ, Νίο. ἥν ἡ μεταφροφη 10; 82, 93. ΟΟμΡΙ. Τμβεοάοτεϊ. Ο. 40. ἰπ 3 ερ. ἔς, 

κλοιὸν ἡμῶν--πρὸς αὐτὲς] κλοιον ἡμῶν, αὐἴοι ἐρεσι" σὺ δὲ ἐρεις αὐτοῖς ΟΠ ἡ, το8. μεέϊαςροφη ] εον ενο (γευεν 0) ϑγγ. Βαγ- Ηςθτ. ὅπως 4.35 
44. καὶ σὺ νῦν] κα νῦν Ατιη. τ. Αγ. Εἀ. 81αν. Οἴτοσς. σὺ δὲ νῦν ςήση] -ἰ Κυριος 82, 93, 24ς. (ὐοπΊρ!. Ατπι. 1. δἰίααε. ὁπὼς φησει 

τάδε λα- 

λαλήσεις “"] λα- 

Ἡ μικρότης μι] ἡ σμικροτῆς μα 44. ὙΠεοάοτεῖ. Ο.. 39. 

ἴῃ 3 ερ. λμου 247. ῥαγοίΐίας γπέα ϑυΥ. Βαι-Ηεῦγ. κἡὶ νεότης μου 

ϑ81.ν. Μοίᾳ. τπαχυτέρα] -ἰ ἐςὶν 82, 93, τοϑ8. (ὐοπιρὶ. ὙΠεοάοτει. 
Ι. εἶτ. Ατπι. σ᾿. Ἄτην. Εά. 51αν. Οἴἶτγοσ. ἐεημον (εγαρῆον) ὅτ. Βατ- Ηςῦν. 

τῆς ὀσφύες} ὑπὲρ τὴν οσφυν 123. ΑἸεχ. 

Οεοτς. ϑίαν. Μοίῃ. ἀφ᾽ ἡμῶν] ὠφ᾽ ὑμῶν (εἴ. ΝΊς. 
λήσεις 2] ταῦδὲ ἐρεῖς το, 82, 915) 108. (οιηρὶ. 

Ἃ ληση 24ς. 

134. οπῶως ςησέται 244- πὶ βαίπμενοεί ΔῸρ. 

τὰὸἪἫ Οὐάοχ τὑπι1ι5 ϑεγρὶϊ. α ΑΥπῚ. ΕἘά. 

ΑΙεχ. ὡς ἐλάλησεν 8ϊαν. Οἴἶίοσ. 

1ο8, τ ς8. (οπηρὶ. 

τοῦ; 126, ΤΟΥ, 542 

τὸ ῥῆμα αὐτξῖ αὖ- 

ὃ ἐλάλησεν} “Ἔ Κύυριος 247. 
᾿Αχιὰ]}] Ἐ τὰ προφητα το, 03» 

τῷ Σηλωνίτου] τῷ Σέιλωνείου 93. τὰ Σιλώνιτα 
. Ὁκπῖ. Νις. Ατσήγ. σ. Ἀζγή Ἐά, 

Οοπιρ!. τῷ Σαλωνίτου Θεοῖρ. τερὶ Ἱεροξοῶμ.} ἐπὶ Τεροξοαμ, τῷ, 
82, 93) 1οϑ. Οοιμρὶ. υἷ5} υἱον 82,93) το8. Ναξατ]) Ναξαϑ' 

" 

Ω ψγυ 

τὸ Συλωνίτοὺ 

τῆς ὀσφύος τῇ πατρός με) 

ἰμπιδο ραϊγὶς νεεὶ ὅγύ, Βαυ- ΗΘΌγ. ΑἸά. 
ΧΙ. Καὶ νῦν] κα νυν 247. καὶ ὅτι 8ίαν. Οἴτορ. ὁ ττατήρ μου ᾿ΧΨῚ. Καὶ εἶδον] καὶ εἰδὲ το, 44, κα, 64, γ4,. 82) 937 τοῦ, τοϑ, { 

-- βαρεῖ] ὁ πατήρ με ἔϑετο ἐφ᾽ ὑμᾶς κλοιὸν βαρὺν Ατπ). τ. ΑΥπι. ἘΦ. 110, 123; 134) 1447 236,.54.7. ΟΟΠΏΡΙ. ΑἸά. ιδὲ 242, 24ς. ὡς ἥδ 
ὁ ττατήρ μου ἐπέϑετο ἐφ᾽ ὑμᾶς ζυγὸν βαρὺν 8Ι1ν. ἐπεσάσσεϊο] ἐπε- Ἀττι. τ. Ατη. Εά. πᾶς Ἰσραὴλ] τας ὁ λᾶος το, 82, 93. πόδες 

σάσαϊἶο (Πς9) 44. ἐπεσαάσετο τοῦ, 134. ἐπέϊασσετο τ10. ἐπεσσάξατο Ἰσραηλῖται Οεοτρ. ὁ βασιλεὺς αὐτῶν αὐΐων ὁ βασὶλεὺς 93, 1ο8. 

Οομρ. ἐπεσάσσέϊο ὑμᾶς} ἐπέϊασσεν υμιν το, 93,) 243. ἐπετασεν (οπιρὶ. ὁ βασιλεὺς τῆς φώνης αὐΐων τ53. ΑἸά, δῖαν. ὁ βασιλεὺς τὸ 

82. επέασσετο υμιν τοῦ. εἐπεςήσεν ἡμιν ([οΥῇ, ὑμῖν) τς 8. ἐπεσασσεν ῥῆμα αὐτῶν Οεοτρ. καὶ ἀπελρίϑη} καὶ απεχριϑησαν ΧΙ, 44) καὶ ὃ, 

ὑμῖν 244- κλοιῷ βαρεῖ] ῥγϑπηϊῖ. ἐν 82, 93) 1ο8, 1ς8, 243. 244. 71, 745 τοῦ, τ10, 123) 1345. 144; 226, 242. ΔΙά. (δε. ΝΙδ. ἃ καὶ 

Οοπρ!. βαρεῖ] βαρὺ 242. καγὼ τροσϑήσω] καὶ ἐγω τοροσϑη- τη). τ. Ἄγπῃ. Βά. χαὶ ἐπεκρί)η--- λέγων} οὐπὶ ἱπιόγηγεά. 54 ς. 

σω 93, τοϑ. (οΠΊΡ].. ἐγὼ δὲ τροσϑήσω Οεοζρ. 
-οὐμῶν] ,, οὐπὶ ἱπιεγπηεά. 109. 

τῷ βασιλεῖ] " 71. -Ἤ λογον 247. ΑἸεχ, 

'λέγων] λεγούες 44,71. 745. 1ού, 120, 123) 134) 144) 236. (αῖ. Νῖς. 

χώγω προσϑήσω ὁ λαὺς] “ἂς ὁ λαος γι. 

τροσϑήσω] τοροσϑησομαι 247. 

κλοιὸν] λᾶον 93. 

-- α.ὄὔϑΞὔὐτἱὐ... Ξ 

“452. (οι. ΑἸά. ἐγὼ δὲ] καὶ ἐγὼ 10.) 935. 123. (ΟΠΊΡΙ. Απῃ. 1. 
Δι. Εά. 81|αν. Οἴἶγοσ. κῴγω 71. ἐν σχορπίοις} διασχκορπισμῷ 
(εὐ ραεϊονιε) 8[αν. Οἰἶτορς. 

ΧΙ]. τυὰἀρεγένο»Ἵο] τσαρεγεένετο ΧΙ, 19, 74. τού, τοϑ, 120, 121; 
123) 134914.4,) 236, 242,24. Οὐπηρ!. ΑἸά. (αι. Νίς. ἦλθεν Απιη. τ. 

τη. Εάἀ. αεοῖρ. 8ι.ν. τᾶς ἡ ον λῚ πᾶς ὁ λαος 74, 242. ΑἸά. 

Ἱεροξοῶμ. καὶ τᾶς Ἰσραὴλ Οομρὶ. 
(ε4.] αὶ αἰτεγυ τ. οὐπὶ ἱπτογπηθα, 2.36, 2.2. 

Ῥοξοῶμ.--Ῥοξοῦμ ἴῃ σοπ]. 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ} κα ἕν 93, 

“4ς. ΟοπρΡ|. καϑότι ἐλάλησεν ὅς. δἀ ἔπ. (ςοπΠ1.} α 445 247. αὖ- 

τοῖς] α 93, τοϑ. Ὁομηρ. ὁ βασιλεὺς] -Ε Ἰσραὴλ 6.4. ΑΙ4. -Ἐ Σο- 

λομων 93: ᾿Αναςράφητε) αναςρεψαῖε ΧΙ το, δῖ. 64.5.1. γ8. 82.) 

92, 93, 1ού, τοϑ, 1195) 120, 121) 1235) 134; 1:8, 24ς. (ὐοἸηρὶ. ΑἸά. 

τῇ ἡμέρῳ] ΡΓΙΠΆΪ τ, εν ΧΙ, 74) τοῦ, 110) 121) 123) 1347) 1447) 24ς. 

ΑΙά. 8|αν. 

ΧΙΠ. 

κατέλιπεν] ἐγκαΐελειπε 93. ΑἸεκχ. Ῥοξοαμ] α 44- ργξπηῖε. ὁ βα- 

σιλεὺς 745 92, τοῦ, 150) 121) 1345 144. ΔΙά. (ὐεογς;. 5]αν. Μοίᾳ. ὁ 

βασιλεὺς 51αν. Οἰτορ. 

τοϑ, 1ς8. (οπηρὶ. 
προΐα {υρεγης αὐἠ]εξζα ἢ}. τος.) 2.45. 

σχληρα] ἐ ἐν σχληρότητι ΑΥπι. 1. Ἄτπῃ. Εά4. ΟΘεογρ. ἐγ- 

τὰ »- Ἵ « »ο-7 

ὥ συνεξελεύσαν)ο] ͵ν συνεροουλευσῶᾶντο 10, 

ἃ συνεξελευσαΊο ([ρὰ 11- 
Ἁ« Η ςς « ἃ συνεξελ. αὐτῷ] α 44. ἣν 

ἘΝ ἃ 

ἣν ἐξελεύ- 

ἐν οἷς συνεξαλεύσαντο αὐτῷ δῖαν. Οἴἶτορ. 
᾿ λ 

τρὸς αὐτὲς] αὐῖοις 82) ι ς8, 247. -Ἐ χαὶι συνελάλησεν 

κα]ὰ τὴν βελὴν} χκαΐα τὴν συμξελὴην 74. λέ- 

γῶν ὅζο. αἰ ἤπ. ΠΟ). 1κχ δῇ. κργὼ δΪ5] καὶ ἐγὼ ΧΙ, δῷ 03.. 108: 

ΟὐομΡΡΙ. ἐπὶ τὸν κλοιὸν ὑμῶν] ἐπ᾿ αὐΐον 44. ἐπ᾿ αὐτῇ γι. 

«' Ε 
Ὧν συνεξουλευσαν 93. 

ο ᾽ ͵ Ἁ Ὁ... 2 

συνεξελευσᾶν αὐ]ον 82. ἣν ἐλάλησαν προς ἄυτον Ατπ. 1. 

᾽ Φ- μα - 

σανΐο μετ᾽ αὐτῇ Ἀπ. ΕΑ. 

ΕΝ, 

Ἁ ΕῚ 

τρος αὐτὲς ΔΑΙοχ. 

ἐπαι- 

δευσεν ὑμᾶς ἐν μάξιξι) ἐπ βιΚΑθΝ τον Παρε  ς ϑγγυ. Βαγ- ΗΘΌΥ. 

σιξι] αἷν 74. 

ΧΝν. Καὶ οὐκ ἤκεσεν] α δκ 247. 
δ... 1ἢς 

ἐν μά- 

χάγω 2"] καὶ ἐγὼ 44) 64, τοῦ, 134, 236. (αἵ. Ν!ςο. 
ὅτι ἥν--- Κυρίου] φμοπίαηη εγαὶ 

ἐν μᾶςιξιν] κα ἐν 10) 445 τοῦ, 121, 13451445 230, 

«(, 

Τί; ἡμῖν] οὐκ ἐξὶν ἡμῖν τς) 2437244. Οήρεη. 11. 307, 388. ΒαΑΠῚ. Μ. 

ἴ. 2. Τίς ἡμῖν--Δαυίδ 1"] οὐκ εςὶν ἡμῖν ετι μέρις εν Δανιδ ιρ, 

85, 93. 108. πον οἱ ποὐὶς ῥοῦ "ο σμγα αυϊα ἈτηδΥ. ἡμῖν μερὶς ἐν 

Δαυίδ] ράτ: ε" ποδὲς στη Ῥαυϊα ϑγγ. Βαυ- Ηςθγ. Ῥγατηῖ. ἐςὶν τίη, 1. 

Ατπι. Ἐά. Οσεοζρς. μερὶς] μέρος 244. 
κληρονομιῶ εν νιω Ιεσσαι 19, 825 935) 108. Β4Π]. Μ. 1. οἷτ, πές μόγε ἐπ 

ΠΟ ζεζε. Οτῖρεη. 11}. 388. μπέφες ἀνεάϊας ἐπ ἤ{ἐις 7εθὲ. ἈνλΌΓ, ἐκ 

ἔςιν} οὐκ εςαι 71. ἡμῖν κληρονομία] κληρονομια ἡμῶν ἘΥ. 
44. τοῦ. ΤΥ. 71) 1345) 144. 2306, 242, 24ς. (αἴ. Νῖς. 

τοῖς υἱοῖς 247. ἀπότρεχε] απόϊοεχε ἑκαςὸς το. 

ςὸς 82, 93; 1ο8. (οπηρ]. ἀποτρέχεε δῖαν. Οἴτορ. 

σκηνώματά σου) γευεγίενε μππίψη χης 1η ἐαῤεγηασμῖα ἱπα 17΄αεἱ ἈτηΡΥ. 

εμγγ αὐ ταδεγηαεμία πα, 19 ΄αεἰ ϑγύ. Βαγ- Ηθθγ. Ἰσραὴλ]  εχᾶςος 

ςς. υἱοὶ Ἰσραὴλ 851αν. Οἰἶτορ. Ἰσραὴλ εἰς τὰ σκηνώμαἶα σου] εἰς 

τᾶ σχηνωμαῖα σου Ισρανλ ΧΙ, 82, 93. ΑΙεχ. εἰς Τὸ σχηνωμα σδ ἴσ- 

θαηλ ιο8. (οπιρὶ. (σεοῦσ. ἐν τοῖς σηνωμασι σΒ Ἰσραηλ 24). σκη- 

νώματάώ σου] σχηνωμοῖα αὐτὰ 144. νὺν βόσκε] νυν ἐν βοσκε Ὁ 3; 

247. νῦν βόσκε--- Δαυίδ 4] α οὑπὶ ἱπίογπηδά. 242. βόσχε--- 

Δαυίδ 5] ραίκε “ονπιμ ἱμαηι ἰλαυϊ ϑγγ. Βαῖ- Ηδεῦσ. τὸν οἶκόν σε 

Δαυίδ] - καὶ κρινε το. καὶ κριναι 82, 93. 

ΧΥΠ]. Δάεῖϊ ςοπι. 17. 'π Ν εγῖ. Απηεη. Οεούρ. δ8]αν. εἰ ΨΌ]ρ. 

Καὶ υἱῶν Ἰσραὴλ] και υιοι [πδὰ καὶ οἱ υἱοι Ἰσραὴλ 10, ῆς, ἰῇ οι υἱοι 

ἴσδα, 93; τού, τοϑ. 
ραὴλ ΟὐπΡΡΙ. Καὶ υἱῶν Ἰσραὴλ ἄς. «ἡ ἤη. σοιη.] καὶ εἐξασιλευσεν 

Ῥοξοαμ, ἐπι τὸν χαϑημενον ἐν πόλει [εαδὰ 247. 

κατοικενες 19: 445 93, τού, τοϑ. (ὠοιῃηρὶ. 

λεσιν 105) 44» 93. 1ού, το. ΟοΠΡΡΙ. 

10, 445 935 τού; 108. Οοιρὶ. 

1οϑ. (ομρΡ]. εφ᾽ εαντὰς 93. 
τού, τοϑ. (ΠΡ Ϊ. 

)Μ 

α ἥμιν 
ΓΙ 

ἐν υῳ]} ἐν 

ἀποτρεχέτω ἐχα- 
᾽ 

ἀπότρεχε--- 

και οἱ νιοι Ιπδα καὶ Ισραηλ 44. καὶ οἱ υἱοὶ 1σ- 

τὼν καϑημένων οἱ 

ἐν πόλεσιν] εν ταις το- 
Ἁ 

καὶ ἐδασίλευσεν) ἐξασιλευσαν 

ἐπ ̓ αὐτῶν] ἐφ᾽ εαντοις 10, 44, τού, 

Ῥοξοάμ] τον Ῥοξοαμ 10, 445) 93: 

καὶ ἐκ ἔςιν---Ἱεσσαί δε 



Ν 
. 447. ὁ πάντες Ἰσραηλῖται Οεοτγρ. 

νι ἡ ἀπεςειλεικαν ἐκάλεσε "ἰ, τ 8. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

“ὦ φῳ ρο ρΦ 7 [τά 3 ", »ἮῬ ς ρῷ “ δ᾽ ἄν τῳ 

τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ'. ἀποςρεφέτω ἕκαςος εἰς τὸν οἶχον ἑαυτᾶ, ὅτι παρ᾽ ἐμᾷ γέγογε 

ἈῈΦ, ΧΙΠῚ 

ϑημένων ἐν “πόλεσιν ᾿Ιόδα, χαὶ ἐθασίλευσεν ἐπ᾿ αὐτῶν 'Ῥοδοάμ.] Καὶ ἀπέςειλεν ὁ βασιλεὺς τὸν 18. 

᾿Αδωνιρὰμ τὸν ἐπὶ τῇ φόρου, καὶ ἐλιϑοδόλησαν αὐτὸν ἐν λίϑοις. χαὶ ἀπέϑανε' καὶ Ὁ βασιλεὺς 

Ῥοξοὰμ ἔφϑασεν ἀναξῆναι τὸ φυγεῖν εἰς Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἡϑέτησεν Ισραΐλ εἰς τὸν οἶχον 

Δαυὶδ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκεσε πτᾶς ̓ Ισραὴλ ὅτι ἀνέχαμψεν Ἱεροβοὰμ ἐξ 

Αἰγύπ]ου, χαὶ ἀπέςειλαν χαὶ ἐχάλεσαν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν, καὶ ἐξασίλευσαν αὐτὸν ἐπὶ 
᾿Ισραήλ' καὶ ἐκ ἦν ὀπίσω οἴχου Δαυὶδ πάρεξ σχήπ]ρου ᾿Ιόδα χαὶ Βενιαμὶν μόνοι. Καὶ Ῥοξοδμ 

εἰσῆλθεν εἰς “Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἐξεχχλησίασε τὴν συναγωγὴν ᾿Ιόδα καὶ σχηπῆρον Βεμαμὶν ἑχατὸν 

χαὶ εἴκοσι χιλιάδας νεανιῶν “πφοιάντων “πόλεμον, τῇ “πολεμεῖν “τρὸς οἶκον ᾿Ισραὴλ, ἐπιςρέψαι τὴν 
βασιλείαν Ῥροξοὰμ υἱῷ Σαλωμών. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πτρὸς Σαμαίαν ἄνθρωπον τῷ Θεξ, 
λέγων, Εἶπον τῷ Ῥοβοὰμ υἱῷ Σαλωμὼν βασιλεῖ ᾿Ιόδα, καὶ πρὸς πάντα οἶχον ᾿Ιόδα χαὶ Βενιαμὶν, 

καὶ τῷ χαταλοίπῳ τῷ λαδ, λέγων, Τάδε λέγει Κύριος, Οὐκ ἀναδήσεσϑε ἐδὲ “πολεμήσετε μετὰ 

. ρΦ ΡΞ : ,ΝἍΝ φ , ὲ ᾽’ ΄-ς ’ »Φ 95 Ἧ . ζω] ! 

τὸ ῥημα τᾶτο" χαὶ ἤχεσαν τῇ λύγου Κυρίβ, χαὶ χατέπαυσαν τῇ ππορευϑῆναι χατὰ τὸ ῥῆμα Κυ-. 
δι 8 ρ φ ΓΙ ς ΄ ΒΕ 

ρία. Καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμῶν χοιμᾶται μετὰ τῶν πατέρων αὐτϑ, χαὶ ϑάπ]εται μετὰ τῶν ππα- 
- [οι ’ Ν ,οἷῳἨτ͵ιὠιο» 23 2 “2. 3 ς Ν᾿ 

τέρων αὐτῇ ἐν πόλει Δαυίδ' χαὶ ἐξασίλευσε ἹῬοξδοὰμ υἱὸς αὐτῷ ἀντ᾽ αὐτῇ ἐν Ἱἱερεσαλὴμ, υἱὸς ὧν 
“Ὃ μ᾿ Α ς ἊΞ . Ε , ᾿ ᾿ 

ἐξχαίδεκο, ἐτῶν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ δώδεχα ἔτη ἐδασίλευσεν ἐν “Ἱερουσαλήμ: χαὶ ὄγομα 

᾿ ΧΥΪῚ. ὁ βασιλεὺς] 4- Ῥοβοαμ 93, 241. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ᾿Αϑω- 
νιρὰμ] δρὰμ (60) 11. Αδωνειραμ 93. Αδεραμ τιρ. Αδονιραμι 242. 
᾿Αδωρὰμ Οοπιρί. ““ἀαγανε Μαῖρ. ἐλιϑοξόλησαν αὐτὸν} - τὰς 
Ἰσραηλ ΧΙ, 44, 53, ςς, 64, 71, 74»92) τού, 110, 1217) 123). 134) 144) 
16, 242, 243, 244. Αἰεχ. (αι. Νίο. Ασπὶ. τσ. Αττῃ. Εά. δαν. ελι- 
ϑοξολισεν αὖον τας Ισραηλ 24ς. ελιϑοβολησεν αὐον τας Ἰσραὴλ 

ἐν λίϑοις] -Ἑ τὰς Ισραηλ 

10, 82, 93, τοϑ. Οοηιρὶ. ΑἸά. ἔφϑασεν--- Ἱερουσαλήμ] ἔφϑασεν 
ἀναδῆναι τοῦ φυγεῖν εἰς ἅρματα καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱερουσαλήμ. 
Οεοτε. φϑάσας ἰν ἅρμαϊα ἔφυγε καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱερουσαλήμ.. 8ῖαν. 
Οἴἶτορ. ἀναβῆναι] -Ὁ ἐπὶ τὸ ἀρμὰ 19, ζ2, 64, 93, 1οϑ, 24. 
Οὐοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. τοὺ ἀναξηναι ἐπι τὸ ἀρμὰ 82. -ἰ- εἰς το ἀρμᾶ 
425) 121) 123, 436. (41. Νίς. -Ἐ εἰς ἀρμα 244. δῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ ἐπὶ 
τὸ ἀρμα αὐτῇ 247. -ἰ- εἰς ἁρμαῖα αὐτῇ Αἴτη, τ... -Ἐ εἰς ὥρματα 
Ἀπῃ. ἙἘά. τὰ φυγεῖν] τὰ φυγὴν 24ς. καὶ φυγεῖν Αττη. τ. 
ΧΙΧ, Καὶ ἠϑέτησεν] Ὀἰς ἐοεῖρι. 15ἀ ῥείογα ρυιπέξί5 ποιλίῖα, οἱ ἀε- 

Ἰεπάα. 120. καὶ μετὰ τῶτο ἠθέτησεν 5αν. Οἶτος. Καὶ ἠϑέτησιν 
ἃς. δὰ πη. οοη).} Εἰ γερεδι [77αοἱ α ἄονιο αν μίχωε λοάίε. τοῦ. 

δίαν. Μοίᾳ. Κειρξίιφμε {|γΧαεὶ 4 ἄοιπο αν, εχειε ἰπ ργα πέσης ἀΐσεν, 

Ψυΐς. εἰς τὸν οἶκον] α εἰς Αττῃ. 1. Αγπι. ΕἘά. ἕως τῆς] ὡς τῆς 74. 
ΧΧ. ἐγένετο) " 4. τᾶς Ἰσραὴλ] σψας 247. Αἰεχ. ὅτι 

ἀνέκαμψεν Ἱεροδοὰμ.} φωοκίαπι τευενψις οἰ Ἴεγοῦοας Τμιςὶξ, Οὐ]. ἀνέ. 
καμψεν] ἀνεςρεψεν 24). εξ Αἰγύπῖου] 11, ΧΙ, 447. ΑἸεχ. Ασπῃ. 1. 
Απη. Εά. Ψυϊ,. καὶ ἀπέςειλαν] α καὶ 44. Αγπι. τ. πῃ. Εάὰ, καὶ 
ἀπορείλανες μετ᾽ αὐτὸν 8ῖαν. Οἶτορ. ἀπέίςειλαν καὶ ἐκάλεσαν) 

καὶ ἐκάλεσαν] καὶ εἰσήγωγον ΑἸεχ. 
εἰς τὴν σνναγωγὴν] μὰ ῥπαρορα Ἰιαοϊῖ. 1]. πᾶσα καὶ συναγωγὴ 
Ατῖη. 1. ἔς, ἥπε πᾶσα, Ατη). Εά. καὶ ἐξασίλευσαν αὐτὸν] εἰ τεραὶ- 
 εαυέεγαπε εωπὶ Ταιςῖξ, Οα. ἐπὶ Ἰσραήλ] ἔπι τὸν Ἰσραὴλ 44, 93, 
1οϑ. Οουρὶ. ἐπὶ πάντα ᾿Ισραήλ Ατπι. 1. ,έρεγ φιπόπε {{αεὶ Ὕυὶρ, 
καὶ οὐκ ἥν] καὶ ὅτις ἥν Αγ). τ. Απη. Εαὰ. ὀπίσω οἴκι}) κα οἰχε 11, 
ΧΙ, 74,93» 247). οἰκου δαάϊξ. ἴῃ τηᾶγρ. 134. ὀπίσω τῇ οἴκου ΑΙοχ, 
ταρεξ--- μόνοι] τοάρεξ μόνου σκήπίρου ᾿Ιόδα καὶ Βενιαμίν. Αται. «. 
Αστη. ἙἘά. πτιαρεξ σκήπΐρου] τραρεξ σκηπῖρα 54Φ. σκήπῖρον Ἰά- 
δα] σκηπῆρε Δανιδας. μόνοι] α Οεοτγρ. ϑδν. 

ΧΧΙ. ἐξικκλησίασε] ἐξεκλισιασε 134.ἷ1 τὴν συναγωγὴν] ρτα- 
τοῦτ. τασαν 19, 82, 93. Οὐπηρί. παρα τὴν συναγωγὴν τιςξ8. ἔχα- 
τὸν καὶ εἴκοσι) α καὶ 242. ἕκάτὸν ογδοηκοῦα 447. Αἰοχ. Ατπι. 1. 
Αγται. Εά. (ϑιαν. Μοίῃ. πιᾶγρ.) καὶ εἴκοσι Οεοσς. εεπέμης οὔϊορ πα 

νυΐρ. χχιλιάδας] χιλιαδὲς Π], 74)93» 243) 24). χιλιάδας--- 
πόλεμον] νεδδία οἱγογμνε εἰρόζον »" δεϊϊαίονωνε γυΐϊρ. νεανιῶν] -ἰ- τῳ 

συνεκλείσε τὴν πολιν Δαυιδ και ἦν ἐπαιρόμενοι (ἢς) ἐπι τὴν βασιλοιαν" 
Ἱεροξοαμ, δὲ ηλϑεν εἰς Σαριδὰ τὴν ἐν ορεει Εφραιμ και συνάγεται ἔχει 
παν σχηπῖρον Εφραιμ, και ὠχοδομησεν ἐκεῖ Ιεροβοαμ χάρακα 44. ((ξ, 
νεῖ. 24.) νεανίσχων 71. -ἔ ὅτως συνέκλοισε δες, υἱχὺς δὰ χάρακα 

βοΐ, {εἀ οπιηΐα νἱγρι}15 οἰγουπινίοτρια δ ἐδ, πὶ, τοόὅ. χοιάντων] 
ποιεῖας 10. ᾿ πριάντων πόλεμον] Δ δίαν. Οἰΐξτος. πόλεμον) Ῥζο- 
πλτ. ες 247. τῇ πολεμεῖν} .ατδβ 4). «οιῆσαι πόλεμον ὑπὲρ π δ. 

λεέμον δῖαν. Οἶτος. πρὸς οἶκον] πρὸς τὸν οἰχῶν Ὁ3. λ προξ. 1 ς8, 

ἐπιγρίψα!} ῥγαεπιτῖ. τοῦ 1 ς8, εἐπιγρεψε ἀ4ς, ἐπιςρέψαι ἕχς, κά 
ἔπ. ορτἢ.}.λ 44. ἐπιρρίψαι τὴν βασιλείαν Ῥοδοῶμ.) Ὀἰς ἰτρῶα, (ρὰ 
Ροίετ, νἱγγυΐα πτλπβῆχ. δὴ εδὰ. πὶ. τοό. Ῥοδοῶμ)]., 24ς. Ῥυ- 
δοῦμε υἱῷ} πρὸς Ῥοξοαμ τῶ υἱῶ (Πς) 93. υἱῷ Σαλωμών} υμκ Σαλῳ. 
μὼν ΧΙ, τς, 71, 244. τῶ νιω Σολομωνῖος τοβ. ὥοπιρί, Σαλωμώ 
Σολομῶντι (πηεπά. εἰ ς νεξ. 43.) Α]ά. 

ΧΧΙ]. λόγος Κυρία) λογος Θει24ς. Σαμαίαν) Αμαιαν γι, 110. 
Σαμέαν Οοτῶρί. ἄνθρωπον] ἀνϑρωπὸν τὸν ἀνϑρωπον 242. τον αν- 
ϑρωπον24ς. ἄνθρωπ. τὰ ΘΕΚ] α ται 247. δοπιέκρνε ψ)εὶ ϑγτ. Βατ. Ἠεῦτ. 

ΧΧΙΙΠ. Εἶπον] εἰπε το, 85, 93, το. Οοανρὶ. υἱῷ} τῷ υἱῷ 
Οοπηρ. ᾿[ώδα 19] -Ἐ καὶ Βενιαμιν γ4. - λέγων 24ς. Ἰώδα, 
καὶ πρὸς} [κδα καὶ Βενιαμιν προς ((οἀ Βενιαμιν ἀεἰεἰιιπι πη. τες.) 242. 
πάντα) τσαντὰ τὸν λαὸν ξ2. τοάντα οἶκον) τνανῖα τὸν λαὸν μ.. 
ταῦα τον λαὸν οἶκε 74) τού, 151. Οκῖ. Νὶς. σαντα τὸν λᾶον οιχον 
120, 184) 236. οἶκον] τὸν λαὸν οἶκον (ἔς, ἰοτῖε πιεπάοίς ΡΙῸ τὸν 
λαον οἰκα,) 9. Βενιαμὶν] Βενιαμφιν 64. καὶ τῷ --λέγων] ᾿ ουπὶ 
ἱητοτηοὰ, 44. τῷ καταλοίΐπῳ] τὸ καΐαλοιπον 93, 24ς, 247. 

ΧΧΊΙΝ. ἐδὲ πολεμήσετε] καὶ μὴ πολεμεῖτε Απη. τ. τα, Ἐά. 
μήτε πολεμεῖτε ϑῖαν. Μοίᾳ. . αολεμήσετε] τρολεμησαῖε 44. τοολι- 
μῆσητε τιοό. μὴ πολεμήσαιτε ΑἸεχ. 
ἀδελφὲς ὑμῶν εἰς τὰς υἱὰς Ἰσραήλ δῖαν. Μο. υἱῶν Ἰσραήλ]. καὶ 
μετὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ Αἰτα. :. ἄς, ἥδε καὶ, Αγ, ἘΔ, δῖαν. Οἰἴἶτορ. 
ὠπογρεφίτω) αναφρεφετω ΧΙ, 19, 44) ςς, 64, 71, 74, 8α, 93, (τοῦ, 
υξ νἰάεζωτ.) το8, 120, 121, 163», 134) 236, 243. (ὐοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙοχ. 
(Αι. Νῖς, Ὑϊβεοάοτες, ἰ. οἶξ, ἀποργρεφετε 24ς. ἐπαναςρεφετὼ 247. 
ἀλλ᾽ ἀφογρεφέτω Οεοτῖς.. ἀλλ᾽ ἀποςρίφισϑε ϑΙλν. εἰς τὸν οἶκον] 
δις τὸν ΤΟπον 71. ΕἸ ΟΙΚΟν 74) τού, 134. ἐν οἰκω 24ς. εἰς τὰς οἴκες 
ϑίαν. οἶκον ἑαυτῷ] οἰκον αὐτα 44, ςς, ττοῷ, 144) 236, 242, 247. 
(οπιρὶ. ΑΙά. δὲ. Νίς. οἶκον αὐτῇ ΑἸεκ. ὙΠεοάστει. 1. οἴ. ἕαυ- 
18} αὐτὰ 74) τού, 134, φᾷς. ὑμῶν ϑ8ιαν. παρ᾽ ἐμε]} εξ ἐμα το, 
93. 1οϑ, (οπιρὶ. Ὑπεοάοτεῖ. ἰοο. οἷ. τὰ λόγου] τὸν λογον 93. 
κατέπαυσαν) καϊεπαυσαντο 1.3. ἐπαυσαν τς8. τὰ τοορευϑῆνα!] 
καὶ οὐκ. ἐπορεύϑησαν ϑίαν. Οἶτος. ῥῆμα Κυρίου] α Κυρίου ΑἸά. 

Καὶ ὁ βασιλεὺς---ἐν πόλει Δαυίδ] α οὐπὶ ἐπιοτηνοά, 44, )1. Καὶ 
ὁ βασιλεὺς δτο. δὰ ἔῃ. ςοπι. 24.] α (ς2. ΟΕ, σᾶρ. χῖν.) γ4) 92) 180, 
121, 1235134, 144) 216, 242, 247. (οηρὶ. Αἰοχ, Απτη; 1. Αγηὶ. Ἑά. 
δῖαν. Μοίᾳ. υὶρ. Ιπίδγυπῖον σεο δϑαϊθαπηεηία ἴῃ Ολΐεπα ΝΙςερμοτί, 
ἴξά οἰμιαγδέζεγε πηΐπογε εχαγαῖδ, φυΐρρε φυας εχ εἀϊξ, Βοῆδπα εἰ (δπία- 
ὑγῖς. ποομοη εχ Οὐοπηπηεηίαγ. ᾿Γμεοάογεῖὶ ἔπι ἐχοερᾷ. καὶ ϑαπῆι- 
ται μετὰ τῶν πατέρων αὐτῷ} κα το, τοβ. Ιλιοὶξ, Οα. καὶ ἐδασίλευ- 
σε--ἶν Ἱερασαλὴμ 13] και ὁ βασιλευς Ῥοξοαμ ὃ υἱος αὐῆον ἐδασιλευσεν 
ἀντ᾽ αὐτὰ εν Ἱερισαλημ 24ς. καὶ ἐβασίλευσε Ῥοξοδμ] και Ῥοβοαμ 
ἐδασιλευσε γ1.. ἐξασίλευσε] βασιλευει 44. υἱὸς τ᾽ -ουἱὸς 49] 
ἐν Ἱερουσαλὴμ υἱος 44) γι. ἐν Ἱερουσαλὴμ 19]. ΧΙ, ττο. υἱὸς 
ὧν---αὐτὸν} εἰ ται (εχἀεεῖσι απναγκηη ον γερπατγεῖ ΤΑιοὶϊξ. Οὰ]. υἱὸς 
ὧν--ἐν Ἱερουξαλὴμ 41λ1ς8. ὧν] γι, 244ς. ἱἐξκαίδεκα] ἕκ- 
καιδεκα 11, ςς. σεσσαρακοντα καὶ ἐνος 19, 82, τοϑ, 246. ενος καὶ 
τεσσαρακονῖαι 93, ἑξκαίδεκα---ἶν Ἱερεσαλήμ 29] μετα επῖα και δικα 
ἐτη ἐξασιλευσεν ἐν ἱερουσαλημ 44. .᾿ ἑξκαΐδεκα ἐτῶν] μετὰ (ἢ) ἐτων 

μετὰ τῶν-- Ἰσραήλ] εἰς τὸς 

10. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
ΚΕΦΡΧΗ͂. 

τῆς Μητρὸς αὐτᾷ Ναανᾶν, ϑυγάτηρ" Ανα υἱᾷ. Ναὰᾶς βασιλέως υἱῶν ᾿Αμμών' χαὶ ἐκοίησέ τὸ “0- 

γηρὸν ἐνώπιον Κυρίε, χαὶ οὐχ ἐπορεύϑη ἐ ἐν ὁδῷ. Δαυὶδ' τ πατρὸς αὐτῇ" χαὶ ἦν ἄγϑρωπος ἐξ ὅ δρὲς 

Ἐφραὶμ δϑλος τῷ Σαλωμὼν, καὶ ὄνομα αὐτῷ Ἱεροξοὰμ, χαὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτῇ Σαριρὰ, γυνὴ 
πόῤνη" χαὶ ἔδωχεν. αὐτὸν Σαλωμὼν εἰς ἄρχοντα σχυτάλης ἐπὶ ἄρσεις οἴκου ᾿Ιωσήφ' χαὶ φχοδό- 

Ὶ 
ι » 

τοῦ. ΤΠιεοάογεί. 1]. οἷ. 

'ϑΝ .ΝἮἯΝ ἿΝ 2 : ω ϑ ; 9 .0 ᾿ 

μῆσε τῷ Σαλωμὼν τὴν Σαριρὰ τὴν ἐν ὅροι! ᾿Εφραίμ' χαὶ ἦσαν αὐτῷ τριακόσια ἅρματα ἵππων" 
ὅτος ὠχοδόμησε τὴν ἄχραν ἐν ταῖς ἄῤσεσιν οἴκου ᾿Εφραὶμ, ὅτος συνέκλεισε τὴν πόλιν Δαυὶδ, χαὶ 

ἦν ἐπαιρόμενος ἐπὶ τὴν βασιλείαν" χαὶ ἐζήτει Σαλωμων ϑανατῶσαι αὐτόγ' χαὶ ἐφοξήνη, χαὶ 
ἀπέδρα αὐτὸς πρὸς Σουσαχὶμ βασιλέα Αἰγύπ]ου, χαὶ ἣν μετ᾽ αὐτξ ἕως ἀπέϑανε Σαλωμών"! χαὶ 

ἥχεσεν Ἱεροροᾶμ ἐ ἐν Αἰγύπ]ῳ ὅτι τέϑνηχε Σαλωμὼν, χαὶ ἐλάλησεν εἰς τὰ ὦτα Σερυαμ βασιλέδὲ 

Αἰγύπ]ου, λέγων, ᾿Εξαπόςειλόν με, χαὶ ἀπελεύσομαι ἐγὼ) εἰς τὴν γῆν μου" χαὶ εἶπεν αὐτῷ Σε- 

σακὶμ, Αἴτησαί τι αἴτημα, χαὶ δώσω σοι" χαὶ Σεσαχὶμ ἔδωχε τῷ Ἱεροξοὰμ τὴν ᾿Αγὼ ἀδελφὴν 
Θεχεμίνας τὴν πορεσξυτέραν τῆς γυναιχὸς αὐτῇ αὐτῷ εἰς γυναῖχα' αὕτη ἦν μεγάλη ἐν μέσῳ τῶν 

συγατέρων τῇ βασιλέως, καὶ ἔτεχε τῷ Ἱεροξοὰμ τὸν ᾿Αδιὰ υἱὸν αὐτϑ' χαὶ εἶπεν Ἱεροξοἂμ “πρὸς 

Σασαχὶμ, Ὄνντως ἐξαπόςειλόν με, καὶ ἀπελεύσομαι" χαὶ ἐξῆλθεν Ἱεροξοὰμ ἐξ Αἰγύπϊου, καὶ 
ἦλϑεν εἰς γῆν Σαριρὰ τὴν ἐν ὄρει ἘΦΈΜΙΝ χαὶ συνάγεται ἐχεῖ πᾶν σχῆπῆρον Ἐφραίμ". χαὶ ὥχο-. 

δόμησεν ἐκεῖ Ἱεροδοᾶμ χάραχα". καὶ ἠῤῥώξησε τὸ πελισαϑιον αὐτξ ἀῤῥωςίᾳ χραταιᾷ σφόδρα. ζχαὶ 

ἐπορεύϑη Ἱεροδοᾶμ ἐ ἐρωτῆσαι περὶ τῷ παιδαρίου" ἃ χαὶ εἶπε πρὸς ̓ Αγὼ τὴν γυγαῖχα αὖτϑ, ᾿Ανά- 

ςησ!, ππέῤευοῦι ἐπερώτησον τὸν Θεὸν περὶ τῷ παιδαρίου, εἰ ζήσεται ἐκ τῆς ἀῤῥωςίας αὐτϑ' χαὶ 

ἄνϑρωπος ἢ ἣν ἐν Σηλὼμ, χαὶ ὄνομα αὐτῷ ᾿Αχιᾶ, χαὶ ὅτος ἦν υἱὸς ἑξήχοντα ἐ ἐτῶν, καὶ ἑἕημα Κυ- 

ρίου μετ᾽ αὐτῶ" χαὶ εἶπεν Ἱεροξοαμ πρὸς τὴν γυναῖχα αὐτϑ, ᾿Ανάςηϑι, “χαὶ λάξε εἰς τὴν χεῖρά 

σὰ τῷ ἀνϑ)ρώπῳ τῷ Θεδ ἄρτες, χαὶ χολλύρια τοῖς τέχνοις αὐτϑ, χαὶ ςαφυλὴν, χαὶ ςάμνον μέλι- 
τος" χαὶ ἀγέςη ἡ γυνὴ, χαὶ ἔλαξεν εἰς τὴν χεῖρα αὐτῆς ἄρτους, χαὶ δύο χολλύρια, καὶ ςαφυλὴν, 

χαὶ ςάμγον μέλιτος τῷ ̓ Αχιά" χαὶ ὁ ἄνϑρωπος πρρεσξύτερος, καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτῷ ἡμξλυώπουν 

Ῥοξοὼμ ιοό. ἐτων) Ἢ Ῥοξοαμ. 19) Ὁ3- δώδεκα ἔτη} ἐπα ἔτη 

ΧΙ. επῖα και δεκα ἔτη 19, 82, 93; τοῦ, τοϑ. δεκαεπῖα ετη ς ς, 64, 
7ιγ ατρν 244) 245. ΑΙά. υὐρίπεὶ σππος Τας!. Ο4]. τῆς μητρὸς αὖ- 

τῷ 1] τὴ μηῆτρι αὐτὰ (ς ᾿ἰπίτα 19, 44» 93» τού, τοϑ.) 24ς. ὙΠεοάο- 
τεῖ. ἷ. οἷϊ, τὴ μητρὶ 82. κα 246. Ναανὼν] Ναανα 44, 82, 93» 
τοό, τοϑ. ὙΓμεοάοτεῖ. 1. εἰ. Ναανναν 4ς. Νααμα 2446.6ὉἩὀ ἴΑνα] 
Αννων ΧΙ, ςς, 645) 110», 1585 243) 244) 24ς. ΑΙά. Ανᾶν 44.) 82, 93, 

Ανων 71. Αννὰ 1οϑ. Αννᾶν 246. υἱξ 
Ναὰᾶς] α 44. υἱιω Νααν 24ς. υἱῶν ᾿Αμμών) αὖιων "ΠΠ. καὶ ἐκ 

ἐπορεύθη] -“ Ροξοαμ 44, 82, 93» τού, τοϑ,446.5οὸ τῷ Σαλωμὼν] τα 
ΣολομωνΊος 44. ς 3. 82, 93. 106. τῷ Σαλωμὼν 64) 244. τε Σαλομων 

110) 168. καὶ ὄνομα) α χα! 44. ὄνομα αὐτῷ] ονομα αὐἷκ 24ς. 
τῆς μητρὸς αὐτὰ 2] τὴ μητρι αὐΐα 82,446. Σαριρὰ 15] Σαρεισα 11. 
Σαρειαι 93- Σαρηρᾶ (ῆς 'πτα) ΑἸά. γψυνὴ ττόρνη] α γυνὴ 11. γυνὴ 

χρρα (ἰπ πιᾶγρ. δὺ 8]. πη. πορνη. .) ςς- πόρνη] πορνει93. ἔδωκεν αὖ- 
τὸν] ἐδωχεν αὐΐω 93» 119. εἰς ἄρχον]α] καὶ εἰς το, 44. 82,93. τού, τοϑ. 
σκυτάλης] κ44. ἐπὶ ἄρσεις] ἐπι τας ἀρσεις 11, ΧΙ], 44. 64, 82, 
93») τού, 1τοϑ, 1195» 158, 246. Αἰά, ἐπι τὰς ἀρσης 24ς. χαὶ ὥχο- 

δύμησε] Ἔ Ϊεροδοαμ 105) 449 ξ 5. 827γ93) τού, τοϑ, τ ς8, 243, 244,46. 

Σαριρὰ 21] Ὁ Ἰεροδοαμ γ1. Σαρειρα 93. Σαριρᾶν 158. καὶ 
ἦσαν αὐτῷ] καὶ ἦν αὐτῶ 10, 445.93» τοῦ, τοϑ,246. τριακόσια ἅρμα- 

τα Τι. 11, ΧΙ], το. 44. 53» 935 108, 2447γ24ς. α τριακόσια τού, 1: ς8. 
ἵππων] ἡππεων 71. Ργῷπηῖττ, τῶν τού, 158, . τος 1} «τως 424ς. 
ὅτος ὠκοδόμησε] ρταρταϊτῖ, καὶ ς 5, 71. ἐν ταῖς ἄρσεσιν) ἐν ταις ἀρ- 

σιν 93. ἔπι τας ἀρδσεις 2435 244- οἴκου ᾿Εφραὶμ] Ἔ καὶ αυτῳ 

αρμαῖα τῶν ἱππὼν 44. ἅτος συνέκλεισε) ρτεπιῖτι, καὶ ΧΙ, τοϑ, 24ς. 
στως συνεχλεισε τοῦ. ὅτος συνέχλεισε ὅς, τἀ ἤπ. ὈΟΠη. 24.} καὶ 44, 
1ο). τὴν πόλιν] τὴν πόλει (80) 934. καὶ ἐζήτει) καὶ εζητησε 
19,93» 1ιο8. ϑανατῶσαι αὐτόν] ϑανάτωσαι τον Ἱεροδοαμ, 82, 93, 
τού, τοβ, 246. καὶ ἐφοξηϑη] -{- Ιεροδοαμ 246. ἀπέδρα αὐτὸς] 
λα ἄντος 64. ΑΙά. ᾿. Σεσακὶμ 13] Σακειμ 93.. Σεσα τς8. Σουσα- 

κεὶμ (24ς. ἂς ἰπτα) Αἰά,. Αἰγύπῆ|ου τ" ---Αἰγύπ]ου 25} α αἰτεγυῖγ, 
οἴη ἰηϊεττοά. ΧΙ. ἕως ὠπέϑα»ε] εως οὐ ἀπεϑᾶνε93:- Χαὶ ἥκε- 
σεν---τίϑνηχε Σαλωμὼν} « Οὐπὶ ἱητεγπιθα, τοῦ. ὅτι τέϑνηκε] οτι 
απεϑανε 19, 93» ᾽ι05, Σεσακὶμ 25] Σουσακειμ΄ 93. (1:8. ἧς 
Ρσίϊελ.) Σουσαχὴμ (ἢς ἱπῆ4) ΑΙά. ᾿Εξαπόςειλόν με] ἀποφειλον 

μὲ 19. υἱ νἱάοῖυτ. ἀπελεύσομαι ἐγὼ] κα ἐγω 64, 82) 93, τοῦ, τΌϑ, 

246. ΑἸά. ἀπελευσωμε 24ς. εἰς τὴν γῆν] εἰς τὴν πολιν 245. Αἷ- 

πιῆἍἉΩ ισδ““ππσ πο ---.--- 

ἔδωχε] 
τὴν ᾿Ανὼ] τὴν 

χησαί τί] αἰτισαι τι 54... Σασανὶμ 43] Σουσακι τὸ. 
δεδωχετοό. ἔδωκε τῷ Ἰεροξοῶμ,} ἐδωκεν αὐΐω γι. 
Ἄνων τιο. Θεχεμίνας] Θεκάμινας 71. Θεχεμάνας 82. Θεκέ- 
μινα 18. Θεκεμινής 243. Θεχενικας 2άς. Θεκεμήνας. ΑΙά. τὴν 

πρεσξυτέραν) Ἔ αδελφην Ἢ 93» 160; 1τοϑ. - αὐτῷ εἰς γυναῖκα] 

, ἄὐτῳ 82, 93, τοῦ, τοβ. , αὕτη ἦν μεγάλη] αὕτη ἡ μεγάλη 11. 
ῥγα πηι. χαι ξςς, γ2), 82, 93, ΣΕ τοϑ, 1109) 108,.243, 244, 245, 246. 

ΑἸά. τῶν ϑυγατέρων) ατῶν ΧΙ, 64, 110, 2445 24 45: ἡρὸς Φὶμ Κα 

σακὶμ] προς Σακεβ 9,. Ὄντως ἐξαπόςειλόν με] ὅτως ἐξαπορεῖλον 
με 85, τοό. καὶ ἀπελεύσομαι 2] και απέλευσομε τ96. καὶ ἐξ- 
ἤλϑεν] ῥγρόπηϊι. καὶ ἀπεγελεν αὐδον Σουσάκειμι 19) 82, 935, 108, 
Ργδοπηττ, εδάεπι, πὶ Σουσακιμ, τοῦ. Ργ πη, καὶ ἀπεςξειλὲ Σεσαχιᾳ 
246. εἰς γῆν] εἰς τὴν τού, τοϑ, Ζ46. εἰς γῆν Σαριρὰ] εἰς Αριρώ 
γι. εἰς τὴν ̓ Σαρεῖρα 82, 93. εἰς γὴν Σαρια 1 ς8. τὴν ἐν ὄρει} λὲν 

“46. τᾶν σκηπῆρον ᾿Εφραὶμ] “Ἢ προς Ιεροξοαμ, 195 ς 5» 937 108, 
ις8, 24.ς, 246. ΑἸά. καὶ ὶ φκοδόμησεν-- χάρακα] ἐχες χάρακα 1ς8, 
καὶ ὠκοθόμησεν ἐκεῖ Ἱεροδοῶμ) , 24ς. ἐκεῖ Ἱεροξοῶμ)]} Ὑτ. 11, ΧῚ, 
244. κα ἱεροδοαμ 246. χὐρακαῖ χάραχω 24ς. καὶ πὐῥύξησι 

ἃς. υἵχιε οὦ ἔπ. οοπι. 24.1. τοό6. τὸ παιδάριον αὐτῇ] το παιδα- 
βίον τοῦ Ἱεροδοαμ, 82, 93. 108. ἀῤῥωςίᾳ κραϊαίᾳ} αρρωςιαν κρα- 

ταιαν 64, 71, 82, 93.) 1ο8, 110, 243») 244, 24ς) 246. ΑΙά, ἐρωτῆ- 

σαι] ἐπερωτῆσαι 11, ΧΙ, ςς» 71) 93» 119) 158, 243, 24-.-. σπορὶ τῷ 
τοαιδαρίου 1} ὑπὲρ τὰ ταιδαριε 11, ΧΙ, ςς, 717) 119. πέρι ΤῈ παιδικ 

19, 93. ὑπὲρ τε ταιδαριε εἰ ζησεται, ἐκ τῆς ἀρρωςιας ταὐϊης 44ς. 
καὶ εἶπε] καὶ ἐἰπεν Ἱεροξοαμ 24ς. πρὸς ̓ Ανὼ] προς Αννων (ῇς ἱπέτα) 

119. α Ἄνω 24ζ-. τοορεύου] ργαπηϊτῖ. καὶ 64). 71) 110) 158, 243, 
244, 24ς. Αἰά, καὶ τοορευϑητι 82, 93. 246.5Ὺοὸ ω Ἀ ταορεύε, ἐπερώτησον] 
πορευϑητι και εὐδάμδῳ 195) 108. ἐπερώτησον ΡΓΦπἱ, καὶ 82, 93. 

περὶ τὸ ̓ παιδαρίου Ὁ} τρανὴ του ταιδαριε ΧΙ, γ1) : ι9.1 Ὑ68ι 244γ24ς. 

εἰ ἰ ζήσ. ἐ ἐκ τ. ἀῤρως. αὐτῷ] ἢ ζήσεται ἐ ἐχ τῆς ἀρρωγίας αὕτης ((.) 24ς. 

ἐκ τῇς] απὸ τῆς 64. Αἰά. καὶ ἄνϑρωπος ἦν] καὶ ἦν ὁ ἄνθρωπος 

ΑΙά. ἐν Σηλὼμ} εν Σηλω 1], 93. "ν Σιλὼ 1ς8, 44ς. 
τῷ] ονομα αὐτὰ τς8, 54ς. καὶ ὅτος ἣν υἱὸς] καὶ «τως νιὸς 24ς. 

καὶ λάδε] α και 82. εἰς τὴν , χεῖρα ( σου] εν τὴ χειρι δον 197 645 82, 

93, 108, 119) 246. ΑἸά. και ὶ ἴλαξεν) και ἐλαξε ταυτα και ἀπηλϑδε 
προς, Αχια γι. εἰς τὴν χεῖρα---τῷ ᾿Αχια] α Οὐπὶ ἱπἴεγπηεά, 71. 

εἰς τὴν χεῖρα αὐτῇ] εἰς τας χειρὰς αὐΐης 19, 82, 93, 108, " 346. καὶ 

δύο κὀλλύρια} κα καὶ δνο 19. κα δνο 82, 93) 246. τῷ ̓ Αχιᾷᾶ] τω 

ὄνομα αὖ- 

,- 

᾿ 



ΒΑΣΙΔΕΙῺΝ Τ᾿ 
ΚΕΦ. ΧΗ, 

τοῦ ἰδεῖγ" χαὶ ἀγέςη ἐχ Σαριβᾶ 'χαὶ πορεύεται" καὶ ἐγένετο. ἐλϑέσης αὐτῆς εἰς τὴν “σόλιν “πρὸς 

᾿Αχιᾶ τὸν Σηλωνίτην, χαὶ εἶπεν ᾿Αχιὰ τῷ πταιοαρίρ, αὐτα, Ἔξελϑε δὴ εἰς ἀπαντὴν ᾿Ανὼ τῇ γυ- 
᾿γαιχὶ ἹἹεροδοᾶμ, - “καὶ ἐρεῖς αὐτῆ, Εἴσελϑε, χαὶ μὴ ςῆς, ὅτι τάδε λέγει Κύριος, Σκχληρὰ ἐγὼ ἐτ-. 

αποςέλλω ἐπὶ σέ' χαὶ εἰσήλσεν ᾿Αγὼ πρὸς τὸν ἄνθρωπον τϑ Θεδ, χαὶ εἶπεν αὐτῇ ᾿Αχιᾶ; Ἱνατί: 

ἐνήνοχάς ΓΝ ἄρτους, χαὶ ταφυλὴὶ, χαὶ χολλύρια, χαὶ κάμνον μέλιτος ; τάδε λέγει Κύριος, Ἰδὲ 

σὺ ἀπελεύσῃ ἀπ᾽ ἐμξ, καὶ ἕςαι εἰσελϑέσης σου τὴν “πόλιν εἰς Σαριρα, καὶ τὰ χοράσιά σου ἐξε-. 

λεύσονταί σοι εἰς συνάντησιν, χαὶ ἐρᾶσί σοι, Τὸ παιδάριον τέψνηκεν' ὅτι τάδε λέγει Κύριος, 

Ἰδὲ ἐ ἐγὼ ἐξολοδρεύσω τ Ἱεροξοᾶμ ὁ ἔρᾶντα πρὸς τοῖχον, χαὶ ἔσονται οἱ τεϑνηκότες τῷ Ἱεροβοὰμ 

ἐν τῇ σὔλει, αταφαγονταὶ οἱ χύνες, καὶ τὸν τεϑνηχότα ἐν τῷ ἄγρῷῳ χαταφάγεται τὰ “πετεινὰ 

τὰ ὅρανβ, χαὶ τὸ παιδάριον κόψεται, Οὐαὶ Κύριε, ὅτι εὑρέθη ἐ εν αὐτῷ ἕημα καλὸν περὶ τὸ Κυ.- 

ρίε" καὶ ἀπῆλϑεν ἡ γυνὴ, ὡς ἤχασε" χαὶ ἐγένετο ὡς εἰσῆλνεν εἰς τὴν Σαριρᾶ, χαὶ τὸ. τταιδάρμον 

ἀπέσϑανε' χαὶ ἐξῆλθεν ἡ χραυγὴ εἰς ἀπαντῆν". χαὶ ἐπορεύϑη Ἱεροδοὰμ εἰς Σίκιμα τὴν ἐν ὄρει 

Ἔφραϊμ, χαὶ συγήνροισεν ἐκεῖ τὰς φυλᾶς τοῦ Ἰσραὴλ, χαὶ ἀγέξη ἐχεῖ ἘΡΕΙΙ υἱὸς Σαλέγε: 

χαὶ λόγος Κυρίου ἐγένετο πρὸς Σαμαίαν τὸν ἜἘνλαμί, λέγων, Δάξε σεαυτῷ ἱμάτιον χαινὸν τὸ ὃχ 

εἰσεληλυϑὸς εἰς ὕδωρ, χαὶ ῥηξον αὐτὸ δώδεκα ῥήγματα, χαὶ δόσεις τῷ Ἱεροδοῦμ, χαὶ ἐρεῖς αὖ-: 

τῷ; Τάδε λέγει Κύριος, Λάξε σεαυτῷ δέχα βήγμαϊα τῷ σεριδαλέσθαι σε" χαὶ ἔλαξεν Ἱεροβοάμ. 
καὶ εἶπε Σαμαίας, Τάδε λέγει Κύριος ἐπὶ τὰς δέχα φυλᾶς τοῦ Ἰσραῆλ' χαὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς 

ῬῬοδοὰμ υἱὸν Σαλωμῶν, Ὃ πτατήρ σου ἐξάρυνε τὸν χλοιὸν αὐτξ ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ ἐδάρυνε τὰ βρώ- 

ματα τῆς τραπέζης αὐτϑ" χαὶ γῦν χεφιεῖς ἐφ᾽ ἡμᾶς, χαὶ δελεύσομέν σοι" χαὶ εἶπεν Ῥοβοὰμ πρὸς 

τὸν λαὸν, Ἔτι τριῶν ἡμερῶν, χαὶ ἀποχριϑήσομαι ὑμῖν ῥημα" καὶ εἶπεν Ῥοξοᾶμ, Εἰσαγάγετέ μοι 

τὰς πρεσξυτέρους, χαὶ συμξαλεύσομαι μετ᾽ αὐτῶν τί ἀποχριϑὼ τῷ λαῷ ἑῆμα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 

τρίτη" χαὶ ἐλάλησε Ῥοξοὰμ εἰς τὰ ὦτα αὐτῶν, χαϑὼς ἀπέςειλεν ὁ λαὸς πρὸς αὐτόν' χαὶ εἶπον 

οἱ πτροσξύτεροι τῷ λαϑ, ὅτως ἐλάλησε πρὸς σὲ ὁ λαός" χαὶ διεσχέδασε Ῥοξοὰμ τὴν βουλὴν αὐ. 

] 

Αχειὰ (ἢς υδίᾳῃε) 93. τρεσβύτερος] πρεσξύτης ΑἸά.. ἠμέξλυ- 82,93. 1οβ, τς8, 246. καὶ ἐπορεύϑη υϊὸς Σαλωμών] κα ουπὶ ἴῃ- 
ὦπεν] ἡμξλιόπεν (Π0) 245. τὰ ἰδεῖν] του βλέπειν ΧΙ, το» ς 5» 64, τἰεττηεά. ΧΙ. τὰς φυλὰς] Ῥεγαταῖξς, ψᾶσας 19, 82, 93. ργαπιῖ, 
71, 82) 93» 119) 1 58, 243, 244, 246. ΑΙὰά. τοὺ μὴ βλεπειν τοϑ. τῷ τσαΐϊας τοβ. τὰς φυλᾶς τῷ Ἰσραὴλ) τασας τὰς φυλας τῷ Ισραηλ, 

τλέπην. (6) 24ς. καὶ ἀνέςη] -Ἐ ἡ γυνὴ 93». 1ο8, τς8, 546. καὶ οτι ἕκεὶ ἤρχοντο πὰς Ἰσραὴλ βασιλευσαι αὐον 446. (Οξ, νες. τ. υὐὰϑ 
πορεύεται] καὶ ἐπορευϑὴη 19, 82,93, τοΒ. καὶ ἐγένετο] α ἐγένετο 71. 80.) καὶ ἀνέξη--ουϊὸς Σαλωμὼν) α οὐπὶ ἱπιεσιηθὶ. φς. πρὸς 
ἐλϑέσης} εἰσελϑασης ΧΙ, ςς) 64, 71} 82, 93. 108, 1ς8, 243» 24ς. Σεμαίαν τὸν ᾿Ἐνλαμὶ] ΟΝ, οΔρ. χὶ. νεῖ. 29. εἰ Τβεοά. Ο. 42. ἴπ 3 Ἀςξ. 
εἰς τὴν πόλιν] ἐν τὴ τολεε 1:8, εἰς τὴν τὸόλιν---Σηλωνίτην] ρος τὸν Ἔνλαμὶ] τον Ελαμητην ΧΙ. τον Ἐλαμετὴν ςς) 64) 71, τοϑ, 119, 
Αχέια τὸν Σηλωνείϊην εἰς τὴν πολιν 93. ἔς, πῇ Αχια τὸν Σηλωνιτὴγν 158) 243» 244) 24ς. ΑἸά, ὙΠοεοάαγεῖ. ἰ. εἶ, τὸν Ελαμοιτὴν 82. τὸν 
1ιο8. πρὸς ̓ Αχιὰ τὸν Σηλωνίτην} α 71. πρὸς Αχίᾶν τὸν Σιλων-. Αἰλαμειτὴν 93. τὸ οὐχ εἰσεληλυϑὺς ] ὃ αὐχ εἰσεληλυϑὲ ΧΙ. τὸ οὐχ 
τὴν 158. καὶ εἶπεν ᾿Αχιῶ] και γ1. Ἔξελθε δὴ] α δὴ 82,93, εληλυϑὸς 24ς-. εἰσεληλυϑὸς] εἰς ἐληλυϑὼς (ῆς.)} 93. καὶ ῥῆξον] καὶ 
τοϑ. εἰς ὡπαντὴν 19] εἰς απαϊΐησιν 56» 64,γῖ, 82, 93,168, τς8,24ς, ρηξεις ΧΙ ς 5», 71, 158, 244ς-. αὐτὸ] αὐτῳ ύᾳ, 24-. δώδικα 
εἰς συναντῆσιν 110. ΑΙά. εἰς ἀπαντὴν ᾿Ανὼ) ἄνω (ς) εἰς απαντη- ῥήγμαϊα Ἔ προ τε περιδαλεσϑαι σε το, 86, 93, τοϑ. καὶ δώσεις 

σιν ΧΙ. τῇ γυναικὶ) α τῇ ΧΙ, ΕΙ ὅ4, τιον τ58, 24. υναικος τῷ Ἱεροξοὰμ)} -Ἑ δέκα ρηγμαῖα το, 82, 93,» τἸο8. καὶ εἶπε Σα- 
γι. Αἰά. τῆς γυναικὸς 241. καὶ ἐρεῖς ἀὐτῃ) λα 19. καὶ μὴ ἡ ςἢς] μαίας] καὶ εἰπὲεν αὐτω Σαμαιας 93, 1οβ. Σαμαίας] λα 71. Σα- 

καὶ μὴ ςήσης ζςξ. ἐπαποςίλλω] ἐπαποςελω 64, 71, 82, 93, 108. μαια 1.38. ἐπὶ τὰς ϑίκα φυλὰς) ἐπι ταῖς δεκα φυλαῖς 45. ἐπὶ 
ΔΙά. εξαποςελω 119, 246. ἀποξελω 1:8. απορελλω24ς. Ἱνατί τὰς ϑέκα φυλᾶς τῷ Ἰσραήλ) - βασιλευσεις 105) 82,93, 1οϑ. ἰδὲ ὶ ἐγὼ 
ἐνήνοχώς μ0.] κα 71. ἐνήνοχας μοι] ΤΙ, 11,244. τάδε λέγει}]ὶὨ ῥήσσω τὴν βασιλείαν Σαλομῶν, καὶ δώσω σοι δέκα σχηπῆρα; καὶ δύο 

Ργϑτηΐτε. οτε 19) 93) 108, 446. σὺ ἀπελεύσῃ} ἀπελευσει συ 93. σκῆπῆρα ἔσονται Ῥοδοῶμ τῷ Σαλομών. καὶ ἱ ἐγενήϑη μετὰ τελευτὴν τῷ 
εἰσελϑέσης σου] εἰσελϑασις σου 24ς. τὴν πόλιν] τὴν πυλὴν 11, 243. βασιλέως Σαλομῶν, ἐδασίλευσιν ὁ ὁ υἱὸς αὐτῇ Ῥοξοῶμ ἀντ᾽ αὐτῇ Α]ά, 
α ΧΙ. εἰς τὴν τυλὴν 71. Ργαιηϊττ, εἰς 82, 93, τοῦ, 246. ΑἸά. τη καὶ εἶπεν ὁ λαὸς -κατὰ τὸ ῥῆμα Κυρίου ἴῃ ἤῃε οοπι. 34. οὐπὶ 
νλη 24ς. εἰς Σαριρὰ] εἰς Αριρα᾿ γι. κλεῖς 46. ἐξελεύσονἶαι)]Ώ͵ ἰηϊεπποά. 7... τυρὸς Ῥοβοὰμ] ὥρος τον Ῥοξοαμ ΧΙ. τῳ Ροδοαμ, 
εξελευσεται 82. ἐξελεύσονταί σοι] κα σοι ΧΙ. εισελευσονται 158. 246.Ἀὁὀ.᾿ υἱὸν Σαλωμὼν] νἱῷ Σολομῶντι (Άς) 246. α ΑΙΔ, τὸν 
σοι εἰς συνάντησιν] εἰς συναησιν σοι 64, 82, 93. 24ς. εἰς συναντήσιν κλριὸν αὐτῷ αὖτε ις8. καὶ νῦν κεφιεῖς] νυν εἰ καφιεις Χ],. ξ 8, 
σου 715) 1τοϑ, 246. ΑἸά. καὶ ἐρξσί σοι] κα σοι 246. ΑΙά. Τὸ παι- 110, τς8. γὺν δὲ κεφισον συ 19, 1τοϑ. νυν! καφιεις 64. ΑἹ. ζ νυνι δὲ 
δάριον τέϑνηχεν] τεϑνηχε τὸ τσαιδάριον 19, 82, 93» 1ο8. ῥγαεποῖτς. ὅτε καφισον συ 82, 93. νὺν εἰ χαφιεις συ 243) 244. κφιεῖς] εἰ καφιεῖς 
ΑΙά. ὅτι τάδε λέγει Κύριος] , 243. 244. ἐγὼ ἐξολοϑρεύσω! Ὁ 44ς-. ἐφ᾽ ἡμᾶς] ἐφ᾽ 19, τοϑ, 24ς. καὶ δουλεύσομεν] καὶ δαι- 
λέγω 246. ἐξολοθρεύσω] ἐξολοϑρενω 93. τᾷ Ἱεροδοῶμ) τὸν λευσωμεν 93, 244ς-.- ὠποκριϑήσομαι ὑμῖν] αποχριϑησόμαι ἡμῖν 1ς8. 
Ιεροδοαμ 24... καὶ ἔσονται] και ἐξαι (ς ς. εχ οοττ.) 64) 119, 1.8, συμβουλεύσομα!] συνβουλευσομαι τις8. τί ! ὠποχριϑὼ] τι αποχριϑη- 
ΑΙά. οἱ τεθνηκότες] τον τεϑνηκοτα ΧΙ], ςς, 645 71, 119, 158, 24ς. σομαι ΧΙ, ςς, τς8, 46. τι ἀποκριϑησωμε 24ξ. ἐν τῇ ἡμέρρ] 
Αἰά, καϊαφάγονται οἱ κύνες] κααξρωμα τοις κυσι 19, 82,93, τοῦ, κεν ΧΙ, 923. καϑὼς ἀπέςειλεν] καθὼς ἐλάλησεν 119. καὶ εἷς 
246. κοἱ γι. καὶ τὸν τεϑνηκότα] “ αὐτῷ 93,246. καταφά- πον] και ἐγπαν ΧΙ, 64, 243,244.- τὰ λαξ, ὅτως ἐλάλησε] τὸ λαξ 
γεται) καταφαγοϊΐαι ΧΙ, ττο, 158, 24ς. ΑΙά. καϊαφαγονται αὐτὸν ἅὅτως. ὡς ἐλάλησε (ἢς) 244. ὕτως---ὁ λαός] τως λαλήσεις προς τὸν 
243)3244. καὶ τὸ παιδάριον] το δὲ τραιδαριον 82, 93, τοΒ. κόψε- λαὸν ΧΙ. «τως λάλησεις προς τὸν λᾶον αγαϑα το, 93. ὅτος (Π6) λα- 
ται] κοψούῖαι ΧΙ, το, 44 71) 83, 93» 1οϑ, 119) 158, 24ς. ΑΙά. λησεις προς τὸν λαον ἀγαϑὼς 82. ὅτως ἐλάλησε] ατὼς ὡς ἐλᾶ- 
Οὐαὶ Κύριε} λα 71. ὅτι εὑρέθη] ὅτι ὄχ, εὐρέϑη ὙΤμκοάοτεῖ. Ω. 41. λῆσε ό4. ΑΙά. “τως ὡς ἐλάλησαν 44ς. ὅτως ἐλάλησε--λαός] 

ἴῃ. 3 ερ. ὡἘ εἰσῆλθεν] “ἐ- προς αὐῖον 158. εἰς τὴν Σαριρὰ) ες ὡς ἐλάλησε προς σε ὁ λαος, ὅτως λωλησεις προς τὸν λᾶον 243. ἐλᾶ- 
Λρειρα 93. κ τὴν τοϑ8, 1.8, 246.{:. εἰς ἀπαντὴν 2] εἰς ἀπάντησιν λησε πρὰς σὲ ὁ λαός] λαλήσεις προς τον λᾶον αγάϑως το. πρὸς 
ΧΙ, ςς, 64, 715) 119, 243, 244) 24ς. ΑἸά, εἰς ἀπαντησιν αὐΐης 19)0 σὲ ὁ λαός] ΓΕ λαλησεις τῦρος τὸν λᾶον ς ς) 64, 119) 1ς8, “4ς. Δἰά. 

ἢ ι 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ ΚΕΦ. ΧΙ]. 

τες, λέγον)ες, Οὐ μερὶς ἡμῖν ἐν Δαυὶδ, 

"244. 24ξ, 246. 

τ δΦ : ᾿ς ἅ, 
[ω τῶν, Χαὶ οὐχ ἤρεσεν ἐγώχιον αὐτῇ. 

9 φὸ ρ ᾿“ ἴω λήσεν αὐτοῖς, Ταῦτα χαὶ ταῦτα ἀπέςαλχεν ὃ ἰϑὰ Ψ ’ τὸ, Οὕτως λαλήσεις πρὸς τὸν λαὸν, λέγων, ὃ 
τρός μου" ὃ “πατή 

ἃ 9 ΄ [ωὴ χαὶ ἀπεχρίχη τῷ Ν 
“ 

3 τὰ παιδάρια" χαὶ εἶπεν πᾶς ὁ λαὸς ὡς. ἀνὴρ 

9 ΝΝ Ψ .οῺᾷᾳΛὭγΡν 5. 3 σου ἰσραὴλ, ὅτι ὁ ἄνγϑῥωπος ὅτος οὐχ 

ας »»’ὔ δ» δφ Σ » χαὶ ἀγέξῃ ἐπὶ τὸ ἄρμα αὐτῇ, 
ἰϑὰ 9. 9 σχηπῆρον ᾿Ιόδα, 

ες.» ᾿ ΄ Ῥοξοὰμ πτάντα 
.ν»» ." ΄ Ν -Ξ Ζ΄ χα! ἐγένετο ῥημα Κυρίου ρος Σαμαίαν 

νι, »ἤὔ] Ν 9 Χχᾶι ἀπεςείλε, χαὶ εἰσῇ 
’ . 
γᾶγε τῆς συντρόφους αὐτῷ, καὶ ἐλά. 

λαὸς πρὸς μὲ, λέγων" χαὶ εἶπαν οἱ σύντροφοι αὐ-. 
Ὴ μικχρότης μου παχυτέρα ὑπὲρ τὴν ὀσφῦν τῇ πα- 9 μου ἐμαςίγου ὑμᾶς μάςιξιν, ἐγὼ δὲ χατάρξω ὑμᾶς ἐν σχορπίοις" χαὶ ἤρεσε τὸ ῥῆμα ἐνώπιον Ῥοξοάμ' λαῷ, χαϑὼς συνεξέλευσαν αὐτῷ οἱ σύντροφοι αὐτῇ 
εἷς ἕχαςος τῷ ππλησίον αὐτξ, χαὶ 

δδὲ χληρονομία ἐν υἱῷ Ἰεσσαί: 
εἰς ἄρχοντα δὲ εἰς ἡγόμενον" χαὶ διεσπάρη πᾶς ὃ λαὸς ἐχ Σικίμων, χαὶ ἀπῆλϑον ἕχαςος εἰς τὸ᾽ σχήνωμα αὐτϑ' 

χαὶ εἰσῆλϑεν εἰς 
χαὶ πσᾶν σχῆπ]ρὸν Βενιαμίν" χαὶ 
ἄνδρα ᾿Ιόδχ χαὶ Βενιαμὶν, χαὶ ἀνέξη τὸῦ -ππολεμεῖν πρὸς ἹἹεροξοὰμ εἰς Σίκιμα" 

᾿Ιόδα, χαὶ πρὸς πάντα οἶχον ᾿Ιόδχ χαὶ Βενιαμὶν, χαὶ πρὸς τὸ χατάλειμμα τῇ λαδ, λέγων, Τάδε λέγει Κύριος, Οὐκ ἀναξήσεσϑε ἐδὲ πολεμήσετε πρὸς τοὺς ἀδελφὲς ἡμῶν υἱὰς Ἰσραὴλ, ἀγαςρέ-- “ Ὁ νι » “᾿'ῳ Φετε ἐχᾶςος εἰς ΤΟΝ οἰχον αυτδ, ὁτι 

Ν Σ᾽. μἁΜ ΟὟ. ἯὭἾ Ν ΄ 2 Τὴν εν ὁρείι Ἐφραΐμ, χαὶ χάτῳχει ἐν 
“ἷ- ε Ν » ρ 7 5. μῸ εἰπεν ἱεροξοὰμ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῇ, 
ὁ λαὸς ὅτος ἀναφέρειν ϑυσίαν ἐν 

ς ΚνῈ 

Ἔ δτὼς λαλησεῖς προς τὸν λᾶον 244. “Ἔ λαλήσεις προς αὐΐες αγαϑα “46. αὐτοῖς] αὐτοὺς (Πε) 93. Ἔ λεγὼν 246Ὁ6ΌΟς. Ταῦτα καὶ ταῦτα] καῖα ταυτα 246. Ταῦτα καὶ ταῦτα---λέγων] τὰ αὐτὰ και ταὐύϊα ἀπεςειλε ὥρος με λεγὼν ὁ λαος 11, ταυτα λεγὼν καΐα ταυτὰ ἀπέσειλε μὲ προς με ὁ λᾶος 19, τοΒ. τα αὐῇα λέγων, καΐα ταυτα απέρειλε τῦρος μὲ ὁ λαος 82,93. ἀπίγαλκε) απεςειλεὲ 243. 244, 246. ὁ λαὸς πρὸς μὲ] προς με ὃ λαος 243, 244,246-.ὀ πρὸς μὲ] προς σὲ ςς. λέγων], ΧΙ, ςς, 82, τ10, 242. ΑἸά. καὶ εἶπαν] και 
εἰπὸν 82, 93) 1τοϑ. ΑΪα. 

οσῷφνος 19, 825 939 108. 

ταχυτέρα], ΧΙ, ὑπὲρ τὴν ὀσφὺν] τῆς 
ὁ ττατήρ μου] ρτορπλϊῖ. και ςς. 

Ῥγβεπῆτι, ἐν ΑἸ4, καΐαρξω ὑμᾶς] καΐαρξω υμων ΧΙ, ςς, (64. ΤηΔΓρ,, καΐαξω υμας.) 82, τοβ, ξ8, 243, 244. ΑἸά. καϊαρξω υμιν 24ς. ἐνώπιον] ἐναντιον 243,44. ἐνώπιον Ῥοβοὰμ] ἐνώπιον Ἱεροξοὰμ ΑΙὰ. συνεδέλευσαν αὐτῷ} α αὐτῳ ΧΙ, τς8, 24 5. συνεδουλευσανἷο αὐτω ξς, 246. συνεξουλευσανῖοτοϑ, εἶπεν πάς] εἰπὸν πας 93. 108.. ὡς ἀνὴρ εἷς} α εἷς 93. ΑΙ4. τῷ τλησίον αὐτῷ] ἴσρος τὸν ὥλησιον αὐτὰ 10, 82, 93. ὥρος τὸ τλησιον αὐἷᾳ ςς, τοῦ, ἅπαρες, λέγοντες} τοαν- τες λεγοῦδες τιο8. Οὐ μερὶς] οὐκ ἐςιν μερὶς ςς, 64) ττ9, τς8. ΑΙά, Οὐ μερὶς ἡμῖν] οὐκ ἐρὶν ἡμῖν μέρις το, 82, 93, τοϑ, 243, 244, 546. 
ἐν υἱῷ Ἰεσσαΐ] καὶ εν 246. ἕκαφος εἰς τὰ] αὶ ἑκᾶφςος 11, ΧΙ, 1ς8, ἑκᾶξος ἀπότρεχε εἰς τὰ ΦΖ46ς.5Ἡ. σκηνώματά σ5] σχηνωμαῖα ἀνταὰ 82. 
ὁ ἄνϑρωπος ὅτος] «τὸς ὁ ανϑρωπος 11, ΧΙ, 19) ξ 5) 93» 108, 1ς8, 243, 

ἐκ Σικίμων] εκ Σικημων Δ4ς.. ὄπῆλϑον ἕκαςος] 
ἀπηλδεν ἑκαφος 11, ΧΙ, ςς, 93, 1:8, 244.- εἰς τὸ σκήνωμα ] εἰς τὰ 
σχηνωμαΐα το, 82, 93, το8. προς τὸ σκηνωμᾶα 119. καὶ κα]εκρά- 
τῆσε Ῥοδοᾶμ,] καὶ υἱοι [εδα καὶ νιοι Ισραηλ οἱ κατοιχαμες ἐν ταις τσο- 
λεσιν Ικδα. καὶ εἐξασιλευσεν ἐπ᾿ αὐΐους (πιαγρ. ἐφ᾽ ἐαυτας) Ῥοθοαμ, και 
απεςειλεν ὁ βασιλεὺς Ῥοβδοαμ, τον Αδωνιραμ τὸν ἐπι του Φορου, και ελι- 
ϑοδολησαν αὐΐον ἐν λιϑοις τας Ἰσραηλ καὶ ἀπεϑάνε. καὶ ἐγένετο ὡς 
πχᾶσε πὰς Ἰσραὴλ οτι ἀνέκαμψεν Ἱεροθοαμ, εξ Αιγυπῆου, ἀπεςειλαν και 
ἐκάλεσαν αὐἦον εἰς τὴν συναγωγὴν, και ἐδασιλευσαν αντον επὶ τον ἴσ. 
βαηλ. καὶ εκ ἥν οπισω Δαυιδ παρεξ σκηπῆρον Ιουδα καὶ Βενιαμιν μονοι. 
καὶ καϊεκρατησε Ῥοδοαμ 4246. : 
καὶ τοορεύονται!] και τορευετῶι! 19, 93, το8.4 Βενιαμὶν] βενιαμεν 
(ἄς ἰπ 844.) 119. τῷ πολεμεῖν] του τπολέμησαι το. εἰς Σίκι- 
μα] εἰς Σικημα 24ξ. λέγων] λεγον 24ς. Εἶπον] εἰπε το, 93, 
1το8β, τυρὸς τὸ] τρος σὰν το 64. ΑΙά. πολεμήσετε] πολεμησειτε 93. πρὸς τὲς ἀδελφὰς} , προς το, τοβ. ἀδελφὰς «ἡμῶν] αδελ- 
φοὺυς ὑμῶν ἐς, 24ζ. ἀναρρίφετε] ἀναςραφητε τοβ. ἀναςρεψατε 

νοι. 1]. 

πὰρ ἐμδ γέγονε τὸ ρῆμα 7 Ν 2. » Ν ἰῶε Χ Ν ει ΄ Ν 
φίου, χαρ ἄγεσχον μὴ πορευϑῆναι κατὰ τὸ θήμα Κυρίε. Καὶ ἀττς ἧς 

»,.ο Ν φσω Ἣ ΣΦ »- αὐτῇ, χαὶ ἐξῆλϑεν ἐχεῖϑεν 
᾿Ιδὲ γῦν ἐπιςρέψει ἡ βασιλεία εἰς οἶχον Δαυΐδ, Ἐὰν ἀναξῆ᾽ » ΄ 9. ς Ν οἰχῳ Κυρίου εἰς ἱερδσαλήμ, ΟΝ ΄ ΑἸ ενο 0] », κω ν ε Ν Ζ΄ προς Κύριον χαὶ χύριον αὐτῶν, προς Ῥοξοὰμ βασιλέα 

σατο ὁ βασιλεὺς͵, (χαὶ ἐπορεύϑη, ) χαὶ ἐποίησε ϑύ δαμάλει χ 
ὁ χᾶ! ἐπορευδη, χαὶ ἐποίησε δύο δαμάλεις χρυσᾶς, 

μάςιξιν]. 

ἐπὶ τὸ ἅρμα] εἰς τὸ ἀρριὰ τοϑ. 

χαὶ ἐπιςραφήσεται χαρδία τῇ λαᾷ 
Ιόδα, καὶ ἀποχτενξσί με. Καὶ ἐξουλεύς-.. 

ν, Ϊ- Ν Ν Ν χὰ! εἰπε ὥσρος τὸν λᾶον, 

446. εἰς τὸν οἶκον αὐτὰ] εἰς το σκηνωμα αὐἷε το, 82, 93, τοϑ. τῷ λόγου Κυρίου) τες λογὲς Κυριου το, 82, 93. 1ο8. τον λογον Κυριπ 245. τῶν λογὼν Κυριου546. μὴ τοορευϑῆναι] του τορευϑηναι ΧΙ, 58, 24ς. ΡΓΘΠΊΪΕ, του 93,243. κατὰ τὲ βῆμα] α καῖα τ0. ΧΧΝ. Καὶ ὠκοδόμησεν] καὶ «τος ὠχοδομησε 44. τὴν Σίκιμα] τὴν Σικήμα τού, το}, 242. τὴν Σικὴμ, Θεοῦρ. ἐν ὄρε!] ἐν τῷ ὁρει 347. ἐν δρίοις ϑίλν. Οἶτορ. καὶ κατῴκει] καὶ καϊωχησεν το, 82, 93» 1οϑ, (οπηρΙ. ὠκοδόμησε 4] καϊωκησε 74. Φφανκπὴλ] Θα- νεήλ δῖαν. Οἴτορ. 
ΧΧΥῚ. ᾿1δὲ], 82, 93. 

λεία] ἡ βασιλεία μου Ατηι. Ἐά. 
Ῥαυϊά. Τιὰςϊξ, (Α], 
ΑἸεχ. δΔαυϊδ] Ιαδὰ 247. 

ΧΧΝΊΙ. ἀναξῃ] ἀναθαινει 82, 93. ἀναλαδὴ 246, 247. ὃ λαὸς ὅτος] α ὁ λαὸς 247. ὅτος] ὅτως 93. α Ἄση). Εα. αἄναφέ- θεῖν] εἰσφερειν 44). ϑύειν Ατγη. τ. ΑΥπι. Εά. ϑυσίαν] ϑυσίας το, 445) 71, 747).92,) τοῦ, 123, 134, 236, 2.17. ΑἸεχ. Οαϊ. Νῖο. Αγπη. Ἂς Ατγῆλ. Ἑά. ϑίαν. Οἰἶορ. ϑυσιας αὐὔων 58) 243), 24ςζ. -Ἑ αὐτῶν ό4, 148, τας ϑυσιας αὐτων 82, 93, τιοϑΒ. τας ϑυσιας αὐτῇ 246. τὰς ϑυσίας (οπιρ. ἐν οἴκῳ] ες οἰκον 82, 93» 1ο8, Οὐμηρ!. εἰς Ἱερα- σαλὴμ] , εἰς 91. τοϑ. ΟὐΟπΊΡΙ. εν Ἱερεσαλημ 247. καρδία] ἡὶ καρ- δια ΧΙ, 441, 64, γ4, 93. 1ού, 1ο8, 119, 1219) 123, 124, ις8, 226, 243, 244, 24ς, 246. (πρὶ. ΑἸά. (αι. Νίς. τὰ λαξ] -Ἡ τατα 247. Αγγη. τ. Αγπη. Ἐά. α τοῦ ΑἸοχ. τρὸς Κύριον] τῦρος τὸν Κυ- 
βιον 82, 93, το8. (π!ρί. πρὸς Θεὸν ϑίαν. Οἷἶγορ. πρὸς Κύριον 
ἄς. δά ἥη. σοτη.} σα αἰοηιίρειρ ὑμώπι Κοδοαπε γορέηι δκώα. Τιιςϊξ, (ΔΙ. 
καὶ κύριον] α το, 82, 93, 1ο8. (οπιρί. κύριον αὐτῶν] χυριον αὐτω 74. Ργατηϊῖ, πρὸς Αττῃ, 1. Αγπ). Εά. α αὐτῶν Οεογρ. πρὸς 
Ῥοξοὰμ) α τορὸς Αγπι. 1. Αγπι. Εά, 8[αν. Οἰἶτος. 
μὲ] α 82, 93, 246. - και αποςραφησονῖαι προς Ῥοδοαμ, βασιλεα Ικδα 247. -Ἐ ελάεπι, πἰῆ ἐπιςραφήσονται, Αἴεχ. - καὶ ἐπιςρέψεσι πρὸς Ῥοξοὰμ βασιλέα ᾿Ιέδα Ατπη. τ. Ατηχ. Ἐά. δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΨΤΙ. Καὶ ἐξουλεύσατο] και εξουλευσαντο 247. καὶ ἐδελεύ- σαΐο ὅτως 8ϊν. Οἶτορ. Καὶ ἐδουλεύσατο ὁ βασιλεὺς] ,.. ΑΙεχ, 
Τπς ἐρίμαγ εγεόοα: εορίἐαυὶρ Τιιςὶξ, ΓΟ], ς βασιλεὺς] α ΧΙ. Ιερο- δοαμ 82, 93, το8. ροηΐξ ροῇ ἐπορευϑη 24... καὶ ἐπορεύϑη]} α 64. 
ΑΙΔ, Θεοῦ. 8:4«ν. ὁ βασιλεὺς ΑΙοκχ. καὶ ἐποίησε] καὶ ἐποίει 
ιοό. δύο δαμάλεις χρυσᾶς] εἶμα: οἰμείαν ἀμγεας Τιὰοὶξ (α. δα. 
μάλεις} δαμαλις 24ς. καὶ εἶπε] καὶ εἰπὲν Ἱεροξοαμ, 93, τοϑ, 
)Ν 

ἐπιςρέψει) ἐπιζρέφη 245. ἡ βασι- 
ἡ βᾶσιλ. εἰς οἷκ, Δαυίδ] ΤΩΡ ΗΜ 

ε 

εἰς οἶκον] εν οἰχῳ 11. εἰς τὸν οἶκον 244,24ς. 

ν}ὔ κεν δος Δ Σ 
και ἀποχ)ενξοσί δ 



ΒΑΣΙΛΕΊΙΩΝ. ΚΓ. 

ΚΕΦ, χῃ 9 9 Ν ει 95 7 9 κὦ : . 

ἹΙκανέσϑω ὑμῖν ἀναξαίνειν εἰς Ἱερεσαλήμ' ἰδὲ Θεοί σου Ἰσραὴλ οἱ ἀγαγαγόντες σε ἐχ γῆς Αἱ. 
ον 2 ΄ 3 ἈΝ, ᾿ς, ἃ 7΄ Ψὕ 9 ΄ ς 3 ’΄ ξς 2 

γύπ]ους Καὶ ἔϑετο τὴν μίαν ἐν Βαιϑὴλ, χαὶ τὴν μίαν ἔδωχεν ἐν Δάν. Καὶ ἐγένετο ὁ λόγος 20. 30. 
7 ε ᾽ὔ ἰωὲ μ᾿ Ψ ΝἯ ΄ ,»΄ ἐγ Ϊ 

ὅτος εἰς ἁμαρτίαν" χαὶ ἐπορεύετο ὁ λαὸς πρὸ προσώπου τῆς μιὰς ἐως Δᾶν, χαὶ εἴασαν τὸν οἶχον 
ΕῚ Σ 3 ρμ . 2 ΄ ε ρι 7 3 ρ ρὸ Δ 3 

Κυρίου. ΚΑὶ ἐποίησεν οἴχους ἐφ᾽ ὑψηλῶν, χαὶ ἐποίησεν ἱερεῖς μέρος τι ἐχ τᾶ λαξ, οἱ οὐχ ἦσαν 2ι, 
: ὩΝ Ὰ, 9 ρι "ς φρο δ ᾽ ΡῚ “Ὃ : ἐκ τῶν υἱῶν Λευί. Καὶ ἐποίησεν ἱἹεροδοὰμ ἑορτὴν ἐν τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ ἐν τῇ ππεντεχαιδεχάτῃ 5: 

ς. 4 μῶν Ν ῪἿῃ Ν ε Ν Ν 3 “Ὡ} 4δ Ν 2 6. ΣΝ “ 9 7 Δ 9 » ἣ 

ἡμέρᾳ τῇ μηνὸς χατὰ τὴν ἑορτὴν τὴν ἐν γῇ 1ὅδα, καὶ ἀνέδη ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον δ ἐποίησεν ἐν 
Ἵ τι ἊΝ ᾿ δὲ ΄ ». Ν ν ε ρ “᾿- »" Βαιϑὴλ τῷ ϑύειν ταῖς δαμάλεσιν αἷς ἐποίησε, ταὶ πταρέςησεν ἐν Βαιϑὴλ τὰς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν 

3 Ν Γ΄’ “ ᾿ ΄ ε “ ) ““ τ, 
ὧν ἐποίησε. Καὶ ἀνέξη ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον ὃ ἐποίησε, τῇ πεντεχαιδεχάτη ἡμέρᾳ ἐν τῷ μηνὶ τῷ 33. 

- Ἂ 2 5 '59»,. φῳ νι» Γ΄ ε Ν “Ὡ ς κ᾽. 5 ἌΝ 
ὀγδόῳ ἐν τῇ ἑορτὴ ἣ ἐπλάσατο ἀπὸ χαρδίας αὐτῶ, χαϊ" ἐποίησεν ἑορτὴν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, χαὶ 

3 δὋ'ΈοΈο 9 ,“Ὃ 

ἀνέξη ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον τᾶ ἐπίϑυσαι. 
. ΚΕΦ, 

ΣΝ μϑ μ΄. γᾷ» γ.. ΄ 3 , ΄ 9 δ ᾧ τς Ρ)Ὰἃ : ΧΙ], 
ΚΑῚ ἰδὲ ἄνθρωπος τῇ Θεδ ἐξ ᾿Ιέδχ “παρεγένετο ἐν λόγῳ Κυρίου εἰς Βαιθὴλ, χαὶ Ἱεροξοὰμ εἷ- ι. 

᾽ ΝΙΝ ΄ 2 "“ ν.. .2 ΄ ΝΝ Ν 9 ΄ Ε λό Κ ζ΄ ᾿ 
ςἥχει ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον ἐπιῦυσαι. Καὶ ἐπεχάλεσεν πρὸς τὸ ϑυσιαςήριον ἐν λόγῳ υρία, χαὶ 3. 

| Ν Ν ζ΄ “,᾿ἂἂκΚΓ ΝΝ » 
εἶπε, Θυσιαςήριον ϑυσιαςήριον, τἄδε λέγει Κύριος, ᾿Ιδὰ υἱὸς τίχτεται τῷ οἴχῳ Δαυὶδ' ᾿Ιωσίας 

»" Ν ΄ “ “ ρ “ 2 ΄ »Ν Ν ν,» “οι " , 
ὄνομα αὐτῷ, χαὶ ϑύσει ἐπὶ σὲ τὲς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν τῶν ἐπιϑυόντων ἐπὶ σὲ, χαὶ ὀςᾷ ἀγϑρώπων 

(οπιρ. Ἱκανάσϑω] ἱκανεσϑαι 1ΠΠ. ἱκανόν ἐξὶν ὑμῖν ὥεογρ. δῖαν. [Ποῖ σα. τὴν ἐν γ8] τῆς ἐν Ὑ} 74, τού, 120, 134. κα τὴν τς, 
Ἱκανέσϑω---Ἱερουσαλήμ] ϑιδείαι υοὐϊς αἰεεπά μὲ πὶ Κεγίαίοπε Τλιοϊῖ, ἐν γῇ] εν τῇ" γὴ ττ0. ἐν γὴ ΙΔδαὰ]} ἐν τῳ Ικδα 82, 93» 1οδ, 246, 
Οἱὶ. ἀναξαίνειν] τὸ ἀναβαίνειν Ογε}}!. ΑἸεχ. νοὶ]. 1], ρ. 178, 182. Οοιηρὶ. ἐπὶ τὸ »υσιαςήριον] ἵπ ψπεγαγίο Τὶς, Οα. ὃ ἐποίησεν 
εἰς Ἱερεσαλήμι εἰς Ἱεροσόλυμα Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἷ, ἰδοὺ] καὶ 'δὸὺ ὃ ἐποιεὶι 44, τοό. κ. 243. ὃ ἐποίησεν ἐν Βαιϑὴλ] τὸ ἐν Βαιϑὴλ ὃ 

“71. (δὰ δὴ 247. ἰδὲ--- Ἰσραὴλ] ἔρις μπὲ δὲ ἐεὶ {),αεἱ Τλιοὶϊ, ἐποίησεν Ἑυϊεῦ. Ῥγαεραγ. Ενδηρ. ρ. 284. ἔς, ἥης τὸ, Οηρει. ἰος. οἷϊ, 
(ὶ. Θεοί σου] ργϑογηἶττ. οἱ 44.» ξ 5» 64» 719 745 92) 93, τοῦ, το8, τῇ ϑύειν] α Εἰ. ]. εἶτ. κὸ  (πενίβεαγει Τμὰςὶξ, ΟΑὶ. ταῖς δαμάλε- 
110») 123») 1347) 236, 243, 246, 247. (ΟγΠΡΙ. ΑἸά. ΑἸεχ. (αἵ. Νίς, σιν] τοῖς δαμαλεσιν 134. ῥτορπηῖτε, ἐν ΕἸγΘθ. 1, εἶτ. ἀπές υὐρκμίας Τοξ 
Ογηῖ]!. ΑἸοχ. 1. εἶς. ἕὅτοι οἱ ϑεοί εἰσιν Αἴδδη. 1. 112. τοί εἰσιν οἱ Ὧι. αἷς ἐποίησε] ἃς ἐποιησε 449). 24). καὶ π: αρέςησεν εἰ τοπ- 
Θεοὶ ΟΠ γος, ν᾽. 26ο. οἱ ὠναγαγόντες] οἱ ἀαναγο]ες το. ΟΒιγίοϊ. Μίμε Ἰραοϊῖ, (αὶ. καὶ τχρέςησεν ὅτε. δά ἢη. οοιῃ.] α 236, 242. 
1. οι. οἱ ανηγαγον 243, 544) 247. ΑΙεχ. οἵτινες ἀνήγαγον Ογτ!]. ἐν Βαιϑὴλ] εν Βηϑηλ 134. τὰς ἱερεῖς} τοὺς έρεας 1α8., Οοηρι. 
ΑἸεκ. 1. οἷ. φαὶ γεάμχεγεηι 1ὰςϊξ, Οα]. σε] ἡμᾶς ΟΠ γγίοίξ. Αἴμαπ. τῶν ὑψηλῶν] ἐν τοῖς ὑψηλοῖς δῖαν. Οἴἶτορ. ὧν ἐποίησε] α ΧΙ. δ; 
1. οἷ, ἐκ γῆς Αἰγύπ]ου] ἐξ ΛἰγύπἼονυ Ατμδη. 1. οἷ, ἐκ γῆς Α'- αοὶξ Τλιςϊξ, (1. ἐν ττάντι τόπῳ ὃν ἐποίησε 51αν. Οἴἶτορ. 
γυπΊίων Αππ. 1. Αση. Εα. ΧΧΧΙΠΠ. Καὶ ἀνέξη] ΧΙ. Ἔ Ἱεροδόαμ 93, τοϑ, “46. κπὶ 

ΧΧΙΧ. ἔϑετο] ἐδωκε γ1. ὠπέϑετο Ογη]]. ΑἸεχ. νοὶ. 111. ραρ. ς. τὸ ϑυσιαςήριον τ᾿ --ἰπὶ τὸ ϑυσιαςήριον 45} α Αἰϊογιτγ, σἸτῚ ἱπιογηηοά, 
, τὴν μίαν 15] τὴν μὲν Ογη!!. ΑἸεκ. 1. οἷ. τὴν μίαν τ᾿ ---ἰν Δαν] 24)η. ὃ ἐποίησε] ὃ ἐποιει 44, τιο6. - ἐν Βαιϑὴλ ΑἸεχ. Ἑ ἐν Βε- 
τὴν μίαν ἐν Δὰν, καὶ τὴν μίαν ἐν Βεϑέλ Ατπν. τ. Ατπι. Ἐά. ἐν Βαι- ϑὲλ Ατσῃ). τ. Αστη. Εά. -Ἐ ἐν Βεϑὶλ Θθοῖς. -Ἐ ἐν Βεϑὴλ 5[αν. Μοί. 
Μὴλ] ἐν Βεϑηλ 138, 24ς. εἰς Βαιϑηλ 244. εἰς Γάλγαλα Ογγ!]. τῇ τοε]εκαιδεκάτῃ] ΡΓΑΡΠλΪτΙ, ἐν 19) 71) 93» 108, 243. Οοιηρ!. τῇ δὲ. 
ΑΙεχ. 1. οἶς, ἦν Βεϑὶλ Οδοῦρ. καὶ τὴν--Δαν] καὶ τὴν αλλὴν εν κάτῃ τίμπίη Οαϊ. Νίς. τῇ τεντεκαιϑεκάτῃ---τῷ ὀγδόῳ] ἢ ἡμέρα 
Δαν 242. καὶ τὴν δευτέραν ἐν Δάν Οεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. τὴν μίαν 221] πεντεκαιδικάτη ἦν τῇ μηνὸς ὀγδός Ατπν. τ. Ατγπι. Ἐά. ἐν τῷ η΄. μηνὶ, 
τὴν ἐτεραν 71. τὴν δὲ Ογη!}}. ΑἸεχ. 1. εἶ. μίαν ἔϑωκεν] αλλὴν 246. ἐν εἰ. ἡμέρῳ τὰ μηνὸς ϑίαν. Οἴἶτορ. μηνὶ τῷ ὀγδόῳ] μεηνι τω ιη΄. 
ἔδωκεν] αὶ 44, 715) τοῦ. Ογη]!. ΑΙεχ. 1. οἰ, εϑηκεν ξ2, 74) 92) 1290ς, 242. ἐν τῇ ἑορτῃ---καρδίας αὐτΒ} ἱπ ἀϊε ὕο, φώδνα βαχὶμβ α τογάρ 
121) 1235) 1345) 14452306,243.244. ΑἸά, (Αῖ. Νίο. εϑέτο 247. δῖδν. μμο: Τμιοῖξ, (81. ᾧ ἐπλάσατο] ἣνεἐπλάσαἾο 71. ὙΠ εοβοτοι. ᾳ. 43. 
Οἤτορ. ἐν Δαν] εἰς Δαν ΟΥγη1}. ΑἸεχ. 1. οἶξ. ἴμ. 2 Κεσ. ΝΜ Αττῃ. 1. Αγπὶ. Ἐά. ἐπλάσατο] Μηχὶ δγτ. Βαγ- Ηθῦγ. ὅταν, 
ΧΧΧ. Καὶ ἐγένετο---ως Δὲν ἱποϊυΐ.] ροηϊξ ροΙξ καὶ εἰασαν τὸν ο- ἔρησεν ϑῖαν. απὸ καρδίας αὐτῇ] εν τὴ καρδια αὐτε 24ς. οἰπὸ χαρ- 

κὸν Κυρικᾳ 71. ὃ λόγος ὅτος) λογος ἰδηζιπι 246. ἦος σεγόμν Το, δίας ἑαυτὰ ΑἸεχ. ἀφ᾽ ἑαυτῷ αὐτὸς ϑίδν. Οἴἶτορ. ἔν καρδίᾳ αὐτῷ 
σα]. εἰς ὡμαρτίαν] Ἔ τε Ισραηλ 19), 93» 1908. Ὁ τῳ Ισραηλ 82, δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ὠνέβδη] καὶ ἐπέξη ΑἸεχ. τῷ ἔπιϑυσαι!] του ϑυ- 
246. -Ἐ οἴκου Ἱεροξοὰμ, 5[αν. Οἷἶτος. καὶ ἐπορεύετο ὅτε. τὰ ἤπ, σαι 10) 829) 93. ΟΟτηρὶ. ἐπιϑύυσαι] ἐπιϑύσε (ἢ) 242. 
ςΟῃ.] εἰ απίεεεάεῤαι ρορμἶμε: ἀπὶο  αείενε μπίμς υὐμεῖς μίψμε απ. Ταιοϊξ, : ᾿ 
(81. ὁ λαὸς} -" ὅτως 24ς. τορὸ Ὡροσώπου] οπισω 64. ΑΙά. 1, Ἰθεείξ οοπηπια ἱπίερτ. 158. ἐξ Ἰώδα παρεγένετο] παοεγενονῇο 
τῆς μιᾶς} Κυριε ΧΙ. - δαμάλεως Οεοτρ. 811ν. μιῶς ἕως] μιάν- εξ Ιαδὰα ΧΙ. τῆαρεγενετο εξ ἴαδα το, 44, 64, 71, 935 τού, 1τοϑ, 119, ΣῊΣ 
σεως ([0) 44, τού, 120, 1215) 134) 1445 242. (αἴ, Νίς, ἕως Δαν) 151, 123) 1349) 144) 24ς, 247. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ἀνεβη εξ Ιουδα ἡ 
Ἥ καὶ τῦρο τροσωπου τῆς ἀλλὴς ἐως Βαιϑηλ 19. -{- εδάεπ), ῃἱῇ ες ςα, 236, 242. (αἱ. Νίς. ἂν λόγῳ Κυρίου] ἐν λογω Θεβ. φᾷς. εἰς 
Βαιϑηλ, 82, 93, 1το8. -᾿ ελάσπ), ηἰῇ εἰς Βεϑηλ, τς8. -Ἐ εαάεπ), ἢ Βαιϑὴλ] εν Βαιϑηλ 195) 1οδ. Εἰΐεν. Ῥγξρ. Ενδῃ. 284. εκ Βαιϑὴλ 74. 
ἐν Βαιϑηλ, 2466: καὶ Ἠίασαν τὸν οἶκον Κυρίου] ΧΙ), 19, 82, 92,,|͵ ἐπὶ τὸ “υσιαςήριον) -- αὐτὰ 1Π1, ΧΙ, 44) ς ς) 64, 71) 74, 92, τού, ττ9;, 
1τοϑ, 2Ζ4ς. (οτηρὶ. ΑἸεχ. Ασπ. 1. Ασῃ. ἙἘά. 120, 121) 123. 134) 1445 236, 242, 24.3.5 2.44.) 24ς, 246, 247. ΑἸά. 

ΧΧΧΙ. Ῥεεῖξ τοταπὶ οοπηπια 82. Καὶ ἐποίησεν οἴκους ἐφ᾽ ὑψη- (τατ. Νίο. Εὐήδδ. Ι. εἰς. Απη. 1. Ατγηγ. Εά. Οεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. επι 
λῶν] Εὶ ξεῖν ἴαμα ἑμ ἐχεοίε δῖαν. συπὶ γιυϊὶς. ἐποίησεν 15] ἔποιε τῇ Μυσιαςηριου 82, 93. 1ο8. ἕν τῷ νυσιαςηρίῳ αὐτῷ ϑίαν. Οἰΐτος. 
445 το6ό. “ἢ ἱεροδοαμ 93. (οπιρί. εποιησαν 243, 244. γέεεγμπε  ἐπιϑῦσαι] ῬΓΘΕΤΑΪτ, τον 82, 93) 123. ΟΟμιρΙ. Αἰεχ. ἐπιϑύσε 242. 1“, ᾿ 
Τοῖς. 4], οἴκους] ἑορτὰς Οδογρ. ἰφ᾽ ὑψηλῶν] ἐφ᾽ νψηλε 24ς. πὶ τοῦ ϑυσαι 247. ϑύυσαι βελόμενος Οεογρ. δ5[αν.. ΕΣ 
ἐπὶ ὑψηλῶν ΑΙεχ. ἐπ ἐχοείμινι Τλιοῖξ, Οα]. καὶ ἐποίησεν ἐρεῖς) ὁ 1[Π. ἐπεκάλεσεν] ἐπεκαλέσατο ὃ ανϑρωπος τὰ Θεβ 247. πρὸς τὸ - 
“προγάοιες ας. ἐποίησεν 2} ἐποίησαν ΑἸά. ἱερεῖς} ἱερέας 923, επι τὸ ΧΙ, 19, 44, 64, 74, 82, 92, 93, τοῦ, τοϑβ, 120, 1215 134) 144, 
1οϑ. (οπρ!. μέρος τι ἐκ τῷ λακ] ραγίεπι αἰίφμαπε ρορμέΐ Ἰμιοϊ, χςβ, 236, 245, 24ς, 246. Οοπρὶ. ΑἸά. Εὐήδδ. ἰος. οἷ. ϑυσιαςή- 
(αἱ. κα. τὶ ὅῖαν. ἐδ εχίγεπὶς ρορεἰὶ ΜΡ. ἐκ τῇ λαξ] εκ τοῦ οἰκου ριον 15} - ὁ ἀνϑρωπος τῇ ΘΕῈΞ 10, τοϑ, 1 ς8. Οοπιρ. καὶ εἶπε 
λαξ 74. οἱ ἐκ) ὃ ἐκ 236, 242. πλεῖ οὐκ 'π ομαγαξξ, πηΐποτε ΑΙεχ. ἢ. Θυσιαςήριον ϑυσιαςήριον} δἰτεγα πὶ ἀεείξ 92. Ο (πεγαγίμρ; 

΄ 

ἔχ τῶν υἱῶν] ἐκ τῶν οἴκων Αγπη. 1. Αττῃ. Εα. “αεγαγίμι Τιαὰιςὶϊ, (δὶ. τάδε λέγει Κύριος) α τάδε Ογτη]]. ΑἸεχ. 
ΧΧΧΙ]. ἑορτὴν} ἄϊοπι γοίαπι Ἰωλοὶξ, (αἱ. ἐν τῷ μηνὶ] α ἐν 93», νοὶ. {ϊ. Ρ. 28:1. ((ἢ,. Ρ. 492.) ὧδε λέγει Κύριος Αγηι. σ᾿. Αγη. Εά,. 

1.8, 246. σοτηρί. ἐν τῇ--τὸ μηνὸς] ἐν τῇ ἡμέρῳ τῇ νεὰξ μηνὸς ὈΟεογς. ϑ[λνυ. τῷ οἴκῳ Δαυΐδ] α οἴκῳ Οτΐφεηῃ. ἴἰ ξις. ἵν, 123. ἐν 
Ἀπτη. Εα. ἐν τῇ τε]εκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ] ἐν τῇ τίμπΊη καὶ δεκάτῃ οἴκῳ ΟΥπ}!. ΑἸεχ. νοὶ. 111. Ρ. 82. ᾿Ιωσίας) Ἰωσειας 93. εἰ ας: 
ἡμέρῳ Οτήρεη. ἴΐ, 7. ἐπ φμίπια ἀξείπια Τιλοῖξ, (4. ἐν τῇ ττεῆεκαι- Ιοῖξ, σα]. Ἰωσία Αται. τ. Απη. Ἑά, Οεογρ. ϑίαν. ὄνομα αὐτῷ] Ἀ ε ΝῚ μ ῬΦ οὐδ λ ΄ 9 ὡ  Ὶ ͵᾽ “ ᾿ ΒΒ δεκατη--τὴν ἑορτὴν] ἐν τῇ 1 καὶ δεκάτη τῷ μηνὸς τὰ ὀγδόω κατὰ τὴν ονομα ἀνταὰ 43. Αττη. τ. Αγ. Εά. Θεοῦ. καὶ ϑύσει] καὶ ἐπιϑύ- 
«ε Ἁ Ἁ Ἁ γ )]Γ4. ᾿ ὰ Ξ ἤ 

ἑορτὴν (0) 24ς. κατὰ τὴν---Ιαδὰ} “εεμπάμηι ἀἴουε γοβμπι κα΄ σει ΑΙεκι. ἐπὶ σὲ 1 --ἰπὶ σὲ 251 α. αἰκογιγ. συτι ἰηϊογηιοά, 244... 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΓΤ. 
Καῷ. ΧΙ]. 

΄ ἰ Ξ αὶ ’ Κ Ν δώ 9 ““ςἝςπς»ὔ 3 ΄ ΄ ’ ρὰ δ, εο ἂς 9 ΄ ΄ 

4. χαῦσει ἐπι σε. αἱ ὁωσεὶ ἐν Τὴ ἡμέρᾳ εχείνῃ τερᾶς, λεγων, Τδτο τὸ ρημᾶ ὁ ἐλάλησε Κύριος, 
΄ 2 Ν Ν ΄ ᾽; ΄ ΄ 5. 2 2 φΦ᾿ 2 ε λέγων, Ἰδὲ τὸ ϑυσιαςήριον ῥήγνυται, χαὶ ἐχχυϑήσεται ἡ ππιότης ἡ ἐπ᾿ αὐτῷ. Καὶ ἐγένετο ὡς 

Ὁ» ε β ς ε ᾿Ν ". μ᾽ Ζ ᾿- 3 7 ν βὸ ρ »Ἄ. 59 7 ΙΝ Ν " 

ἥχουσεν ὁ βασιλεὺς Ἱεροδοαμ τῶν λόγων τοῦ ἀνθρώπου τ Θεξ τὰ ἐπιχαλεσαμένου ἐπὶ τὸ συ- 
΄ ΝΞ Β ϑὴ ν »Ψ 2 ε Ν Ν μ᾿ 52. Σ κ “ “-ἥ Ζ 

σιαςήριον τὸ ἐν Βαισηλ, χαὶ ἐξέτεινεν ὃ βασιλεὺς τὴν χεῖρα αὖτϑ ἀχὸ τοῦ συσιαςηρίου, λέγων, 
΄ 5. “2 Ν 3 ΄ ὸ γ,.- ΄ 2 2 ᾿ 

Συλλάξετε αὐτόν" χαὶ ἰδὲ ἐξηράνϑη ἡ χεὶρ αὖτδ, ἣν ἐξέτεινεν ἐπ᾿ αὐτὸν, χαὶ οὐχ ἐδυνήϑη ἐπι- 

4. 

δὰ 

10. 

΄ ΞφΞ»᾽χὴ᾽Χκ ἋἍ 9 », 

ςρέψαι αὐτὴν πρὸς αὑτόν. Καὶ τὸ ϑυσιαςήριον ἐῤῥάγη, χαὶ ἐξεχύθη ἡ πιιότης ἀπὸ τῇ ϑυσια- 
΄ ΝΥ Ν ΄ 2 ε ἴω ζω 

ςηρίου, κατὰ τὸ τέρας ὃ ἔδωχεν ὁ ἄνϑρωπος τῇ Θεδ ἐν λόγῳ Κυρίε. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ἵε- 
Ἂν ἴω) 9 2 ΓΙ ἴω ρῸ ᾽]) ἴω ρΦ - 

ροδοῦμ τῷ ἀνϑρώπῳ τῇ Θεδ, Δεήϑητι τοῦ προσώπξ Κυρίου τῇ Θεξ σε, καὶ ἐπιςρεψψάτω ἡ χείρ 
πε ξξασοοπς ς ν ΣΝ 7 εν» “ “,χονω ΄ ζ΄ ν. » Ζ Ν “ 

μου προς ἐμε" χαὶι ἐδεήθϑη ὁ ἄνθρωπος τῇ Θεξ τὸ προσώπου Κυρίου, χαὶ ἐπέςρεψε τὴν χειρᾶ 
φο Ζ΄ Ν ο 3 ᾿ς ςς. 39 ’ Ν . γἕ "ας 3 ΄ ε Ν Ἂ ἃ, 

του βασιλέως προς αυτον, Χαιϊ ἐγένετο χασϑὼς τὸ σροτερον. Και ἐλάλησεν σ᾽ βασιλεὺς προς τον 
“᾿ - »" 2 )Σ “5 

ἄνθρωπον τὰ Θεδ, Εἴσελθε μετ᾿ ἐμδ εἰς οἶκον, χαὶ ἀρίφησον, καὶ δώσω σοι δόμα. [2 

Καὶ εἶπεν ὁ 
ὕἦ ἰϑὲ ρ᾿ ἈΝ ΟΝ, ΄ ϑ [φωνὴ 6 ρο 3, 3 

ἄνθρωπος τ Θεδ πρὸς τὸν βασιλέα, ᾿Εαν δῷς μοι τὸ ἥμισυ τᾶ οἴκε σε, οὐχ εἰσελεύσομαι μετὰ 
“ δὲ Ν ’΄ »᾿ δὲ Ν ΄ ΠῚ 3 ρο ͵΄ ΄ “Ψ Φ 3 4 ’ ’ 

σου, ὅδὲ μὴ φάγω ἄρτον, δδὲ μὴ πίω ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τέτῳ' Ὅτι ἕτως ἐνετείλατό μοι Κύριος 
ϑ ’ ΄ δ [4 3 Ο ρω ρ, 7 

ἐν λόγῳ, λέγων, Μὴ φάγης ἄρτον χαὶ μὴ πίης ὕδωρ χαὶ μὴ ἐπιςρέψης ἐν τῇ ὁδῷ ἢ ἐπορεύθης ἐν 
» ο᾿ ν.,..» 3 “Δ . “ “ ““ »ἦ 

αὐτή. Καὶ ἀπῆλθεν ἐν ὁδῷ ἄλλη, χαὶ οὐχ ἀνέςρεψψεν ἐν, τῇ ὁδῷ ἧ ἦλϑεν ἐν αὐτῇ εἰς Βαιϑήλ. 

τὰς ἱερεις] τοὺς μερεας 93) τοϑ. Οοπιρὶ. Τ βεοάοτει. Ο. 43. ᾽π 3 Άερ. 
τῶν ὑψηλῶν] α ΑἸά. 5[αν. Οἴτορ. τῶν ὑψηλῶν---πὶ σὲ] οἷ ἐν τοῖς 
ὑψηλοῖς ϑύοντες ἐπὶ σὲ ϑῖν. Μοίᾳ. τῶν ἐπιϑυόντων] καὶ τες ἐπι- 
ϑυοίϊας το, 82,939 τιο8. Οοτηρὶ. ἢς, ἤπε καὶ, 71. καὶ τὲς ϑύοντας 
Ὑπεοάοτεῖ. 1. εἶ. ἐπὶ σὲ] κα 9,:. καὶ ὀςᾶ---ἰπὶ σέ] α ουπὶ ἰπ- 
τετηεά. 120. μαίσεῖ ἴπ οἰιάγδέξ. τηΐποτε ΑἸεχΌ ὀρᾶ ἀνθρώπων] τὰ 
οςα αὐυτων 93. καύσει) καϊακαυσει το, 82, 93, 123. Οοτηρὶ. Ογη!. 
ΑἸεχ. Τβεοάογεῖ. 1. οἷ. ἐπὶ σέ] ἐν σοί ϑίαν. Οἴγορ. 

11. Καὶ δώσει} Καὶ εδωκε ΧΙ, 19, 44, ς2, ςς, 71) 745) 92) τού, 

1οϑ, 1195 120, 121, 123» 1345 144) 1ς8, 236, 242, 243,» 244, 24, 
44). Οομρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Οἵ. ΝΊς. Εὐἴεθ. 1. οἷς. Αττῃ. σ. Αὐπ. Ἑά. 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη] ὠπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης 8ϊαν. Οἷἶτορ. τέρας] 
2 γοάίρίμη Τλιοϊξ, (α]. σημεῖον Αττη. 1. Ατηλ. ΕἘά, λέγων τ" ---λέ- 
γῶν 2] α αἰζεγιῖγ. ουπὶ ἱπιεγπγοθά. 24 ς. φιοί ἰοσμέμε: ο Τονπίπας Ταλοῖξ, 

Ολ]. τὸ ῥῆμα] το τερας 247. (ΑἸεχ. οὑπὶ τὸ ἴῃ ομαγαῦς. πηϊπογε.) 
Ευϊεῦ. 1. εἰ. τὸ σημεῖόν ἐς Αττη. τ. Απη. Ἐά. λέγων 25} κα 19. 
82, 93, τοϑ. Οοπιρ. Ἰδὰ---ῥήγνυται] ἰδὲ ῥαγησέϊαι τὸ ϑυσιαςή- 
ριον ὙΠεοάοτεῖ. ]. εἶ. ῥήγνυται] ῥήξεται Ατῃι. τ. Αττι. Ἑά. ἐκ- 
αυϑήσεται ἡ ποιότης] ἐκχύϑησοναι αἱ πιότητες δῖαν. Οἶτορ. καὶ ἐπ᾽ 
αὐτῷ] ἡ ἐν αὐτῳ 1. ἡ ὅσα επ᾿ αὐω 44, ς ς, 64, 74, 82, 92, 93, τού, 
1οΟϑ, 120, 1215 123) 134) 144, τς8, 236, 242, 244. (πρὶ. ΑΙά, 

(τ. Νίς. Ὑπεοάοτεῖ. 1. εἶι. ἡ ὄσα ἐπαυτὸ (ῆς) 119. ἐπ᾽ αὐτὰ 24. 
αἵ εἰσὶν ἐν αὐτῷ ϑίαν. Οἰἶτορ. 

ΙΨ. Καὶ ἐγένετο] αὶ ἐγενέϊο 44.71.0. ὃ βασιλεὺς 11. τοό. ὁ 
βασιλεὺς ἹἹεροδοῶμ) Ιεροδοαμ ὁ βασιλεὺς 24ς. Ἱεροξοῶμ) κα 82, 
93. τῶν λόγων] τὸν λογὸν 1109, 24ς. ϑίἀν. τῶν λόγων--τὴν 
χεῖρα] τῶν λογων τϑτὼν ἐξετεινε τὴν χείρα 44. ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον) 
πρὸς τὸ ϑυσιαςήριον ϑίαν. ἐν Βαιϑὴλ] ἐν Βεϑὴλ (αΠ10] υἱ ἴῃ Εἀ.) Αἰά. 

καὶ ἐξέτεινεν) κα καὶ γι. Απη. τ. Απη. Ἐά. ὁ βασιλεὺς 25] κα 71, 
84, 93, τοϑ, 247. Οοπιρὶ. ὁ βασιλεὺς τὴν χεῖρα αὐτ} τὴν χείρα 
αὐῇε ὃ βασιλευς 24ς. τὴν χεῖρα αὐτὰ] τὴν χείρα εαὖϊα τι44. ἀπὸ 
τὸ ϑυσιαςηρίου) ἐπὶ τὰ ϑυσιαφήριου 19, 92. ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον 24ξ. 

ΑΙά. δα ἀγα Το, ΟΑ].  ἐκεέίϑειν Αγπ). 1. Ατπι. Ἐά, καὶ ἰδὲ] 
αἰδὰ το, 82, 93, 1τοϑ. Οοπιρὶ. Ατπι. τ. Απῃ, 4. καὶ ἰδὲ ἐξηράν- 
9] εἰ αγίάα ζαὅᾶα φ Ταῖς, Οἱ]. ἰδὲ ἐξηρανϑη---ἰδυνήϑη) ἰδὲ ἐξε- 
τεῖνε τὴν χείρα αντϑ καὶ εἐξηρανϑὴ ἐπ᾿ αὐΊον καὶ εκ ἡϑυνηϑὴ 242. ἐπ᾽ 

αὐτὸν] τρος αὖον 119. καὶ οὐκ ἐδυνήϑη ὅς. δὰ ἤπ. οοπι.}]. 19. 

ἐδυνήθη} ηϑδυνηϑὴ 44, 64, 123), 436, 247. Οομηρ!. Αἰεχ. (αἵ. Νῖς. 
πρὸς αὐτόν] τρος ἑαυτὴν Χ]. τῦρος ἑαυτὸν 64, 71, 74) 922 935 τού, 

108, 110) 134) 144, 158) 2429) 243) 244) 24ς. (ΟΠπΊρΡΙ. ΑἸά. Αἴοεχ. 

Ασπι. 1. Ασπι. Εἀ. Οσεοτρ. δ[αν. 

Ψ. Καὶ τὸ ϑυσιαςήριον ἐῤῥάγη] Εἰ {πεν ὑβείκηι τμρέωνε οΠῇ Ταιοῖῇ. 

(α]. ἀπὸ τῷ ϑυσιαςηρίου] α ἀπὸ 44) 74. τού, 120, 134) 236. (αἴ. 

Νῖς. Ατηι. :. πῇ. Εά. « (αεγαγίο 1ας][. (ΑἹ. ὃ ἔδωκεν} δαδεῖ ὃ 

ἴῃ οδαγαέξ. πιίποτε Αἰοχ. φκοά ἀἰκὶρ Ταςῖξ, (αἱ. ὃ εἶπεν ϑίαν. Οἰἶτος. 

ἐν λόγῳ Κυρίου] α 44. κατὰ λόγον Κυρίου δαν. Οἶτορ. 

ΝΙ. Καὶ εἶπεν] καὶ ἀπεκριϑὴ 19», 82) 93) 108. (οιπρὶ. Καὶ 

εἐἶπεν---τῇὸ͵ Θεὰ] Καὶ εἰπὲν αὐτὼ Ιεροδοαμι 44. και εἶπεν τῦρος αὐτὸν 
Ἱεροδοαμ γι. Εε τρίροπαδϊε τες εἰ αἰϊκὶε λοπιϊπὶ οἱ Γλιοϊξ. (α. ὃ 
βασιλεὺς]. ΧΙ.  Ἱεροδοαμ] κα 19, 82) 93» τοϑ. Οοπιρί. τῷ ἀν- 

244. δώσης μοι (οιηρὶ. 

ϑρώπῳ] ργαπϑῖτ. καὶ εἰπε το, 82, 92») 1οβϑ. ΟΡ. Δεήϑητι] δεη- 
3ητι δὴ 93, τοβ, 246. (ὐοπιρὶ. δεήθητι νῦν Οτοτρ. δίαν. Μοίφ. τῇ 
προσώπου 1:2} τω τροσωπὼ 1Π1|, 44.) τού, 243. πρὸ τροσώπε (ῆς ἴη- 

τ} Θεοῦ. δῖδν. Κυρίου τῷ Θεξ Φου] α Κυρίου 11. -Ἐ καὶ τροσ- 
εὐξαι περι ἐμ 247. Αἰέχ. -Ἡ καὶ εὔχου ὑπὲρ ἐμᾷ Ατπι. τ. δοπείπὶ 

εὶ ἐωὶ, εἰ ΟΥ̓ γὸ γπξ νυΐς. καὶ ἐπιςρεψάτω] μὶ τευεγίαίμγ ἴλι- 

εἰζ, (αἱ. ἕνα ἐπιςρέψη Οεοτρ. δ[αν. ἡ χεῖρ μου] τὴν χειρα μα 

82,93. πρὸς ἐμέ] προς με 11, ΧΙ) 64, 74, 82, 93, τοῦ, 18, 243; 
24ξς, 246, 247. (οπλρ!. ΑἰΙεχ. τρος σε 71. καὶ ἐδεήϑη ὅς. δά 

ἤπ. οοπι.} καὶ ἐδεηϑη του Κυριου καὶ ἐγένετο ἡ χεὶρ του βασιλέως 
καϑῶως τὸ τροτερον 44. ἄνϑρωπος---ροσώπε Ἰυρίου] αἀνϑρωπος τὰ 
τροσωπου Κυριου τε Θεξ 242. τὰ τροσώπου 29] τῳιταροσωπῳ 11], 
ἔμπροσϑεν Ατιη. τ. ΑΥπι. ἙἘά. καὶ ἐπέρρεψε τὴν χεῖρα] εἰ γευξνα 
ὁ "ιαπμς Ἰαιςὶξ, (1. τὴν χεῖρα] ἡ χεῖρ 19, 82, 93» τοβ. ΟοτΩρὶ. 
πρὸς αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐον 24ς. τὸ τορότερον] , το 247. ΑἸεχ. 

ΨΠΙ. ὁ βασιλεὺς) 44. ἘΕἴσελϑε] ργαπηῖτε. λέγων 93, 246, 
Ῥιατηῖτ. καὶ λέγει Αττη. τ. Αγπι. ἘΔ, εἰς οἶκον] εἰς τὸν οἰκὸν ς ζ» 
όᾳ, 93. εἰς τὸν οιχον μου 82, τοϑ8. Οοπιρ. δόμα] δομαῖα ΧΙ, ςς. 
δωμα τού. ΑἸά. “πωπεγα Ταλοὶξ. (αὶ. 

ΨΙ111. «πρὸς τὸν βασιλέα] τρος ανῖον γι. 
πες (ἢ »εἰλὶ ἐἰπεϊίμπι ἀατες ἄοπιας ἐμε Τρις]ξ. ( 4]. 

μοι δως 11, 64, 119. εᾶν δωσεις μοι τοϑ, 236, 242. 

Ἐὰν δῷς ---οἴκε σα 
᾿Εἂᾶν δῶς μοι] αν 

δῶς μοι] Ττ, 

τὸ ἥμισυ τῇ οἴκου σον] »μεάίανη ραγίδη 
μι φβαπεῖα ἵν ϑιαν. Οἴτοσ. δὲ μὴ φαγῳ] εδ᾽ οὐ μὴ φαγω 44, 
τού, τ23. (Αῖ. Νίς. καὶ αὶ φάγω Ατπι. 1. Ατηι. Εὰ, ἀδὲ μὴ πίω] 
εδ᾽ οὐ μὴ σιὼ τοῦ. καὶ οὐ τίω Απη. 1. Αγηι. Ἑά. ἐδὲ μὴ πίω 

ὕδωρ] εδὲ υδὼρ τσιω 44. τόπῳ τότῳ] τόπω τάτο (Πς) 242. 
1Χ. ἐνετείλαἾο] ἐντεταλται ς τ, 645) 74, τού, 119, 120, 121, 123, 

134) 236, 24ς. (αἴ. Νῖς. ἐνετείλατό μοι Κύριος] Κύριος ἐντέταλταί 

μοι ΑΙά. α μοι Θογρ. 
19, 44, τς, τού, τοϑ, 119, 121») 123»), 134. 144) 1.8, 242) 244) 246, 

247. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ἐν λογω Κυριου 236. (αἴ. Νὶς. ἕν λόγῳ] 
λα 93,):Ξ24ς- λέγων] α 246. Μὴ φαάγης] οὐ μη φαγης 10, 82, 

93, 1οϑ. Οοπιρ. καὶ μὴ τίς] δδὲ μὴ της 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ, 
α μη 246. μηδὲ σιῆς 247. Οφογρ. δῖαν. Οἰἶζγος. διδθεῖ καὶ ἴῃ ςδδ- 

τλᾶϊ. τηΐποσε Αἴθχ. α καὶ 5ῖαν. Μοίᾳ. καὶ μὴ 29] 5δὲ μη 82, 93» 
1οϑ. Οοπιρ. καὶ μὴ ἐπιςρέψης] καὶ μὴ ἀπέλϑης Απῃ. τ. καὶ μὴ 
τοορεύϑης (ιπᾶγρ. ἐπιςρέψης) Ατω. ἘΔ. πες γευεγίεγὶ Μ ]α. 

ὁδῷ} ἣν ταύτῃ ὁδῷ Ατπι. τ. Αγπι. Ἐά. 81αν. Οἴἶτος. ἢ ἐπορεύϑης] 
ἐν ἥ ἐπορευϑης 82, 93» 108. (πρὶ. ἢ ἐπορεύϑης ἐν αὐτῇ] φια ἰδὲς 
ἐπ εα Ἰκιοὶϊξ, (αἱ. ἐν ἢ ἐπορεύϑης Ατγπι. 1. Ατγπ. Ἐά. Θεοῦ. δ[δν, 
Μοίᾳ. ἀλλ᾽ ἐπιςρέψες ἐν ὁδῷ ἄλλῃ 851αν. ΟἸΐτος. 

Χ. Καὶ ἐπῆλθεν] - ὁ ἀνϑρωπὸς τῇ Θεξ 247. 

᾽ “ 
εν τῇ 

Καὶ ἀπῆλϑεν 
“ ε “ ς 

ὅς. αἁ ἤπ. ςοπλ.7 καὶ ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ αὐτα' ὠλλ᾽ οὐ ἐν ταύτῃ ὅδῳ ἐν ἥ 

ὅχϑεν εἰς Βεϑέλ Ατη. τ. Αγ. Εά. καὶ οὐκ ἐπορεύϑη ἐν τῇ ὁδῷ ἐν ( 

ὅλϑεν εἰς Βεϑήλ ϑίαν. Οἶτον. ἐν δ ἄλλῃ] ἐν ἐτερα οδῳ γι. 

καὶ οὐκ ἀὠνέξρεψεν ὅς. 4 ἔπ. ςοπι.} 71. ἀνέρρεψεν] ἐπερρεψεν 

ό4ᾳ. απεςρεψεν 144. ἥ ἦλθεν ἐν αὐτῇ φκα νεπεγαὶ Ἰωὰςϊξ, ΟΔὶ, 

ὅλϑεν] ἀπηλϑὲν ΧΙ. επορευϑὴ 19, 2427. ἐν αὐτῇ] λ 247. 

Κύριος ἐν λόγῳ) εν λογω Κύριος Ι1, ΧΙ, . 
ἡσοφεσ 

᾿ 

νιν λέαιν τῷ 

᾿" {ἐ. 4. ε 
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᾿ 

...-- 

Ἷ Φ Φ οι Ἷ 

ἰπάϊςδηῖς, κατοικεῖ εἴ κατώχει) 120. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

ὃς ἐλάλησε τῷ βασιλεῖ, χαὶ ἐπέςρεψαν τὸ τξοσυπν τϑ πατρὸς αὐτῶν. 

ΚΕΦ, ΧΠΙ, 

Καὶ προφήτης εἷς πγεσου τὴς χατῴχη ἐν Βαιϑὴλ, χαὶ ἔρχονται οἱ υἱοὶ αὐτᾶ χαὶ διηγήσαντο. αὐ- χ1. 

τῷ πάντα τὰ ἔργα ἃ ἐποίησεν ὁ ἄνθρωπος τῇ Θεξ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείγη ἐν Βαιϑὴλ, χαὶ τὸς λόγες 

Καὶ ἐλάλησε πρὸς 

αὐτὲς ὁ πατὴρ αυ τῷ Ὧν, λέγων, Ποίᾳ ὁδὼ πεπόρευται; καὶ δειχνύδσιν αὐτῷ οἱ υἱοὶ αὐτῇ τὴν ὁδὸν 

ἐν ἥ ἀνῆλϑεν ὁ ἄγϑρωπος τῷ Θεδ ὁ ἐλϑὼν ἐξ ᾿Ἰόδα. Καὶ εἶπε τοῖς υἱοῖς αὐτὰ, ᾿Επισάξατέ μοι 

τὸν ὄνον" χαὶ ἐπέσαξαν αὐτῷ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέξη ἐπ᾽ αὐτὸν, Καὶ ἐπορεύϑη χατύπισϑεν τοῦ ἂνγ-. 

γόυχον τῇ Θεβϑ, χαὶ εὗρεν αὐτὸν καϑήμενον ὑπὸ δρῦν, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Εἰ σὺ εἶ ὁ ἄνϑρωπος τοῦ 

Θεῷ ὁ ἐληλυϑὼς ἐξ Ἰόδα : χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ, Δεῦρο μετ᾽ ἐμοῦ, χαὶ φάγε 

ἄρτον. Καὶ εἶπεν, Οὐ μὴ θύνωμαι τὸ ἐπιςρέψαι μετὰ σδ, δδὲ μὴ φάγομαι ἄρτον, δὲ πίομαι 

εὕϑωρ ἐ ἐν τῷ τύπῳ τότῳ: Ὅτι ὅτως ἐντέταλταί μοὶ ἐν λόγῳ Κύριος, λέγων, Μὴ φάγῃς ἄρτον ἘΤΕ 

χαὶ μὴ πίης ὕδωρ καὶ μὴ ἐπιςρέψης ἐ ἐχεῖ ἐν τῇ ὁδῷ ἣ ἐπορεύνης ἐ ἐν αὐτῆ. Καὶ εἶπε πρὸς αὖὐ- 

τὸν, Κάγω προφήτης εἰμὶ χαϑὼς σὺ, χαὶ ἄγ[ελος λελάληχε πρὸς μὲ ἐν δήματι Κυρίου, λέγων, 
ΕῚ 3 ἃς Ν ᾽’ Φ 3 " 

Ἐπίςρεψον αὐτὸν πτρὸς σεαυτὸν εἰς τὸν οἶχόν σᾶ, καὶ φαγέτω ἄρτον, χαὶ ππιέτω υὐῶρ' χαὶ ἐψεύ- 

σατο αὐτῷ" Καὶ ἐπέφρεψεν αὐτὸν, χαὶ ἔφαγεν ἄρτον χαὶ ἔπιεν ὕδωρ ἐν τῷ οἴχῳ αὐτῷ. Καὶ 

ἐγένετο αὐτῶν χαϑημένων ἐπὶ τῆς τρΆκέξης καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς τὸν προφήτην τὸν 

ΧΙ. Καὶ προφήτης] - αλλος το8. τορροφήτης εἷς τρεσξύτης] 
τρεσδυτης εἷς προφήτης 11, ττορ. ὠροφητῆς ἄλλος 19. τροφήτης 
ἄλλος τρεσξύτης ὙΠεοδοτεῖ. ]. οἶς, φγορήσια αἰΐας Ταῖς, (αὶ. εἷς] 
αλλος 82, 93- Ἔ ἐτερος 246. α 247. κατῴκη] καΐωχει 939 τού, 

123), 134, 144) 1:8, 242, 2445) 24ς.-. ΟΟπ)ρΡ]. Αἰά. Αἰεχ. (αι. Νῖίς. 

Ὑπεοάογεῖ. 1. οἷ. κατώκεῖ (ῆς, οὐπὶ ἀυρ ϊοὶ ἀοσεπέυ ἀυρ]. Ἰεξεοῃεπὶ 
οἱ νἱοὶ οὐτα} κα οἱ τς8. καὶ 

διηγήσαντο---ἐν Βαιϑὴλ] και διηγησανἾο τω τατρι αὐΐων τω τροφητη 

τω πρεσδυτη τω κατοικεῖ εν Βαιϑὴλ καὶ τὰ ἐργὰ 44. διηγήσανῖο] 
διηγενται 10, 55» 71» 825 935 108) 246. ΟΟπρὶ. δὴ ἡ ἡγήσαντο ([ο) 
12. παρτα] απαύϊα 11. ἰτοίησεν ἐποιεξ ᾿οό. ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ] ἡ ἐκεινῃ 11. ΑἸεχ καὶ τὰς λόγες] κα και 93. ΑΙεχ, καὶ 
τὸς λόγους ΠρΙὰ ὁδῷ 1 1Π ΟΠ]. ίεᾳ. 1 και λέγει αὐῖῆοις ὁ ὁ τᾶτηρ αὐτῶν" 

ποιῷ οὖῳ 44. τῷ βασιλεῖ ] μετὰ τὰ βασιλέως Ατπὶ. τ. Απῃ. Ἐή. 
καὶ ἐπέςρεψαν] καὶ ἐπέγρεψε 19, 645) τοϑ. ΑΙά, καὶ ὠπέςρεψαν ΑἸεχ. 
εἰ αυετίονεπε Τιοἶξ, Τα]. καὶ ἐπέγρεψαν ὅς. δὰ ἤη. ςοπ1.} καὶ Οοπιρὶ. 
καὶ ἀπήγίειλαν ταῦτα τῷ πατρί. ΑΥπι, ἘΔ. πιᾶῦρ. ἀπήγί[ειλαν τῷ 
πατρὶ αὑτῶν. 8αν. παγγανεγμπὶ ραίγί (μο. Μαϊρ. 

᾿ ΧΙ]. λέγων] α ΧΙ,44. τππεπύρευται) ἀπεληλυϑὲν το, 82, 93) 
1τοϑ. ΟοτηρΙ. δδεικνύεσιν] δεικνυσιν 92. ἔδειξαν Ατη,. τ. Ατπη. Ἑά. 
δϊαν. - αὐτῷ] α ξς. οἱ υἱοὶ αὐτῷδκ 44. ΩΣ οι 1ς8.ι ἐν ἥ ἄνηλ- 

9εν] ἣν απηλϑὲν 195). 749 825 93. ΟΟΙηρΙ. εν ἥ ἀπηλϑὲν 44) 64, οἱ 92, 
τῖ0, 120, 131} 1215), 1347) 144, 2106, 5325, 243) 546, 247. ΑἸά. ΑἸεχ. 

(δι. Νίς. ᾧ αἀπηλϑὲν τοϑ. ἐν ἥ ἀνῆλθεν δος, δά ἢπ, οοπ).] 
λ σεογρ. ὁ ἐλϑὼ»] ὁ ὁ ἐξελϑων 44, ἐς», 64, τς8, 243, 244) 24ς, 246, 
247. ΑΙά. ΑΙεχ. μνό γ4. ἐξ 14δα] ἐκ γης [5δα το, 82, 93, τοβ. 

ΧΙ]. Ῥεείξ σοπιπιὰ ἱπίερτ. 44. Ἐπισάξατε] ἐπεισαξατε (ἢς 
νεῦ. 27.) 144. Ἐπισαξατέ μοι) ἐπισαξαῖε με 236. τὸν ὄνον 19] 
τὴν νὸν (ῆς ἰηἴτα 64, 82, 93, 108, 123, 2429 24ς, (246. υἱἰ νἱἀείιτ.) 
2447. ΑΙά. ΑἸεχ.) τού, 216. αβπασι Ταιςϊῖ, ΟΔ]. καὶ ἐπέσαξαν) 
καὶ ἐπεσαζεν 93. καὶ ἐπέσαξαν αὐτῷ τὸν ὄνον] κα 24ς. εἰ βγανεγηπὲ 
εἰ Ἰλιοϊξ, (41, καὶ ἐπέθδη ἐπ᾿ αὐτὸν), ΧΙ. ἐπ᾽ αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐΐην 
64, 82, 935 108, 123) 242, 24.) 246, 247). ΑἸά, ΑΙεχ. 

ΧΙΝ. Καὶ ἐπορεύϑη] μαθεὶ ἱπ οἰιαγδόξ. ταΐπογε ΑἸδχ. Καὶ 
ἱπορεύϑητ-ὸ ἄνϑρωπος] και ἔρχεται χαι συναντᾷ αὐῇῳ καὶ λέγει αὐτῷ" 
συ εἶ ὁ ανϑρωπος 44. τὰ Θεὲξ 1.242. ὑπὸ δρὺν] ἐπι δρυν 
ΠῚ, 247. ἔπι τὴν ὄρυν τ9, 93) 108. Οοπηρ!. Εἰ σὺ] κα εἰ Οοπρρὶ. 
Εἰ σὺ εἶ δὲ ἐμ ἐς Ταιοῖξ, Οα]. τῇ Θεξᾷ 2] μαδεὶ ἴῃ ομπαγαίς. πηηοσε 
ΑΙεχ. ὁ ἐληλυϑὼς] ὁ ὃ ἐζελϑων 44. ὃ εζεληλυϑως 74, τού, τοϑ, 

ν 110, 180; 12 134.) 1ς8, 236, 243, 24ς, 247. Οομρὶ. ΑἸ]ά. (αἰ. Νὶς. 

., καὶ εἶπεν αὐτῷ 2] α ἀντῳ ΧΙ, ςς, 64. 71) 745 93» τού, 1οϑ, 120, 
12121347γ1ς8,236,24ς. (οπηρ]. ΑἸά. Ατη). τ. Αγπι. Ἑά. 8[αν. Οἰἶγορ. 

γεῥομαδ! ἡΠε ς ΜΡ. Ἐγω] ἐγώ εἰμι Απῃ. 1. Ασπι. Ἐὰ, φρο (ἔεπὶ 

Γοἱξ, (αὶ. Ψυϊρ. 
ΧΟ. εἶπιν αὐτῷ] α αὐτῷ 445 121. Δεῦρο μετ᾽ ἐμὰ} επὶ πιός 

εκ οπμπ Ψαρ. μετ ̓ ἐμ] Ἕ καὶ τὴν οἰκιᾶν 24). “Ἔ εἰς τὴν οἰ- 

χκίαν ΑΙεχ. Απῃ. 1. Ἀπ. Εά. καὶ φάγε] και φαγωμεν ΧΙ. Α καὶ 
δῖαν. Οἶτος. καὶ φάγε ἄρτον) α 19. 

ΧΥῚ. Καὶ εἶπεν) καὶ εἶπεν αὐτῳ 247. Οεογρ. 8ϊαν. Μοΐα.. 
μὴ ϑύνωμαι}) μη ΧΙ, "τὰ δ ἢ δυναμαι 44. 

Οὐ 
δύνωμαι} δύνομαι (ἢς) 

Ι 1οό. δυνηϑὼ 247. 

οὐ Φυτα- και - πεν... ἐν τῷ οἰχῳ ἀντ και ἔπιεν υδω 

τὸ ἐπιςρέψα!] α του 64, 536, 242, 446. ΑἸά, 
μδθεῖ τῷ ἴῃ οδαγαές, τίποτε ΑἸεχ, μετὰ σϑ] -Ἐ οὐδὲ ελϑειν μετα 
σον 247. ἐδὲ μὴ φάγομαι] ετε μὴ φαγω 82, 93. 8τε φαγω τοβ. 
Οοιηρὶ. «δὲ φαγωμαᾶι 242. πέφυε νπιαπάμεαγε Τυοϊῖ. (Α]. καὶ ον 

φάγομαι Αὐτὰ. 1. Αγπι. Ἐά, μὴ φαγομαι] α μη ΧΙ; 44) ςς, 71, 
74γ τοῦ, 110, 120, 1217) 123, 1347144,) 158, 236, 243, 24.4.9 246, 247. 

Αἰεχ. Οδι. Νίς. μὴ φάγωμαι ΑΙά. ἐδὲ τίομαι} ετε μὴ τῦιω 85, 
93. 1το8. Οοιηρὶ. πέφμε ὀίδετε Τιιςϊξ, ΟΑἱ. καὶ οὐ πίομαι Απη. 1. 
Απῃ. Εἀά, Θεοῖς. μηδὲ πίωμαι 8ιᾶν. Οἴτορ. ὕδωρ] - ἐκει ΧΙ. 
ἀφ᾽ ὕδατος ϑϊαν. Οἴῇτορ. ἐν τῷ τόπῳ τάτῳ] ἀπὸ τὰ τόπου τάτε 
δῖαν. Οἷἶτορ. τόπῳ τάτῳ] τοπῳ αὐτὰ 44. 

ΧΥΠ. Ὅτι ὅτως λέγων] ὅ ὅτι ὅτως ἐντεταλμένον ἐςί μοι ἐν λόγῳ 

Κυρίου καὶ λελεγμένον Αται. 1. Αγαι. Εά. ἅὅτως] α ϑ8ίαν. Οἴτον. 
ἐντέταλται] ἐνετειλαΐο 24). ἐν λόγῳ] α 44,24. λέγων ἄς. υἵο 
4υς δὰ ἤηπ. σοηι.] 44. Μὴ φαγῃης] οὐ μὴ φάγης ΑἸεχ. ὥρτον 
ἐκεῖ ] α ἔἐκεὶ 1ῶτ. δῖαν, Οἴἶγος. Τύ. 247. 7: Αἴεχ, καὶ μὴ πίηςἸ κμη᾿ 
134. μηδὲ τοίης Οεογρ. 8ϊαν. Μοίᾳ. κα καὶ ϑίαν. Οἰΐτορ. ὕδωρ} 
“Ἔ κει 64) 71) 245) τού, 119, 120, 121) 123) 1347) 144γ 158, 242, 24ζ, 

447. ΑΙά. (δὲ. Νο. ργδιηίες, ἔχει 243. καὶ μὴ ἐπιςρέψης ἐκεῖ] 
ΧΙ. καὶ μὴ εἐπιξρεψεις 19. εἰ ποι γενεγίεγὶς ἱπάς Τςϊῖ, (α]. ἔπι» 

φρέψης ἐκεῖ] κα ἔκεὶ 747) 92) τού, 108, 120, 1217) 123», 134) 144) 148, 
236, 242, 24.:ς, 247. Οοπρὶ. ΑἸά. (Αι. ΝΊς. Ασῃ). τ. ἄστη. Εἀ. Θεοῖς. 

ϑίαν. Μοίᾳ. απογρεψης 93. ἀπορρεψης ἐχεὶ 110. (246. υἱ υἱάεταν.) 
ἐν τῇ ὁδῷ 1 ἐν ταύτῃ τῇ ὁδῷ ἐν ἥ Ατη). 1. Α΄τη. Εά. ϑίᾶν. ἥ ἔπο- 

ρεύϑης] ἐν ἥ ἐπορευϑης 19. 939 108. “46. (ὐοπηρ]. φυάπι ἰεγὶς Τλιοίε, 
(81. ἐπορεύϑης ἐν αὐτῇ] ἐπορευδὴς ἔχει 247. ϑῖαν. Οἷἶγορ. ἐν 

αὐτῇ} αὶ Ατπγ. 1. Ασπι. Εἀ. δῖαν. Μοΐᾳ. 
ΧΝΠΠ. Κἀγὼ] καὶ ἐγὼ 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 

συ 93, τοβ. Οοπιρὶ. ὡς σὺ ὙΒεοάοτει, 1. οἰ. καὶ ἄγίελος] -᾿ Κυς- 
ρίε Απῃ. 1. αἰϊϊαιις οπιπεβ. Απῃ. ΕἘά. ἄγ[ελος λελάληκε] ἐλαλησεν 
αγίελος 93. ὃ αγίελος ἐλάλησε 236. (δῖ. Νὶς. αγίελος Κυριον ελα- 
λῆσε 24). λελώληχε)] ἐλάλησε 19, 44) 74, 82, τού, 1ο8, 120, 121) 
123», 134) 1445) 242. (πρὶ. Α]4. Ὑεοάοτεῖ. 1. οἰ, πρὸς μὲ] μοι 
ΑΙεχ. μετ᾽ ἐμξ Απῃ. 1. δ] ἴφια οπιηεβ. Αστῃ. Ἐά. ἐν ῥήματι!) ἐν 
λογω 19, 82, 93.» 1ο8. Οοτηρί. ΤΙ πεοάοτει. 1. οἶς. εν σομαῖι 247. ἐν 
ῥήματι Κυρία] αὶ Αππῃ. τ. δἰ ἴχυε. Αὐτὰ. Ἐὰ, ᾿ἘΕπίρςρεψον] ἐπίρρεψαι 
Αἰεχ. Επίφρεψον αὐτὸν πρὸς σεαυτὸν] ἐπίςρεψον αὐτὸν πρὸς σὲ 
Αγηϊ. 1. πη. Εἀ. Οεογρ. ϑίαν. πρὸς σεαυτὸν] μέϊα σεαντὰ 10. 

825 93) 1οϑ, 246. (οπιρί. κα σεαντον 247. μετὰ σᾷ ὙΒεοάοτεῖ. Ἰ. 
οἷ, εἰς τὸν οἶκον] α εἰς 247. Παδεῖ εἰς τὸν ἴῃ «μαγαξϊ. ταϊποσὸ Αἴοχ. 

καὶ φαγέτω] και φαγεται ΧΙ, 247. ΑΙεχκ. καὶ τιέτω] καὶ σιεται 

ΧΙ, 247). ΑΙεχ. ἐψεύσατο αὐτῷ] ἐψευσατο αὐΐον 1 ς8. 
ΧΙΧ. αὐτὸν] “ σὺν αὐτῳ 247. -Ἐ σὺν ἑαυτῷ Αἴεχ. 

ἑαντὸν ΑΥπι. 1. Αγηγ. Ἐὰ, ἄρτον] α 44. 

χαϑὼς σὺ} ὦ ὡς χα 

Ἢ πρὸς 
καὶ τ ἨΠ 8 Ἐπ’ 

ὕϑωρ)] 44. αὐτῷ], 1:8. 
ΧΧ. αὐτῶν χαϑημένων] ἄντε καϑήμενε 10, 108. 

καϑιζομενων ΣΙ. ἐπὶ τῆς Ζραπέζη:] α τῆς 24ς. 

πέζης ΑἸά. καὶ ἐγένετο 25] α καὶ 44) 93. Οοιηρὶ, 
γὸς Κυρίου) λογος Κυριου ἐγένετο 244. 

ἘΠΕ 

ἐπὶ τῆς τε τρᾶ- 
ἐγύετο λό- 

12. 

10. 20, 

527. Αἰεχ. [΄-- 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Τ, : ΚΕΦ. ΧΠ. 
21. ἐπιςρέψαντα αὐτόν. 

λέγει Κύριος, 

νΝΨ ἈΝ Ἦν “" “ ΜΝ Καὶ εἰπε πρὸς τὸν ἄγϑρωπον τῇ Θεᾶ τὸν ἥχοντα ἐξ ᾿Ιόδα, λέγων, Τάδε Ανϑ᾽ κὰ ΄ Ν Ὁ ΄ .,Σ» . “ ἈΝ 2 ᾿ς ἃ 2 ’ ον παρεπιχρανας τὸ ῥημα Κυρίου, καὶ ἐκ ἐφύλαξας τὴν ἐντολὴν ἣν ἐνετεί- ΄ ΄ ε ΄ αι δ ἡ κ δὸ ΄ ἝΝ 
λᾶτὸ σοι Κύριος ο Θεός σε, Καὶ ἐπέςρεψας, 'χαὶ ἐφαγες ἄρτον χαὶ ἔπιες ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τὅτῳ. ΝΣ δὰ 2 Ἀ Ν ΄ 2 Ν ΄ Μ““ν; Ν Ν ο 9. Ζ “᾿ς... 
ᾧ ἐλάλησε πρὸς σε, λέγων, Οὐ μὴ φαγῆς ἄρτον χαὶ μὴ πίῃς ὕδωρ, οὐ μὴ εἰσέλθη τὸ σῶμά σου 

22 

23. εἰς τὸν τάφον τῶν πατέρων σου. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ φαγεῖν αὐτὸν ἄρτον χαὶ ποιεῖν ὕδωρ, χαὶ .. 24. ἐπέσαξεν αὐτῷ τὸν ὄνον, χαὶ ἐπέςρεψε, χαὶ ἀπῆλϑε. Καὶ εὗρεν αὐτὸν λέων ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ἐϑα- γάτωσεν αὐτόν" χαὶ ἦν τὸ σῶμα αὐτῷ ἐῤῥιμμένον ἐν τῇ ὅδῷ, χαὶ ὁ ὄνος εἰςήχει παρ᾽ αὐτὸ, χαὶ ὃ 25. λέων εἰςήκχει παρὰ Ἰτὸ σῶμα. Καὶ ἰδὲ ἄνδρες παραπορευόμενοι χαὶ εἶδον τὸ ϑγησιμαῖον ἐῤῥιμ--: μένον ἐν τῇ ὁδῷ, χαὶ ὁ λέων εἰςήχει ἐχόμενα τοῦ ϑγησιμαίου" χαὶ εἰσῆλϑον, καὶ ἐλάλησαν ἐν τῇ 
26. πόλει ἃ ὃ προφήτης ὃ ππρεσξύτης χατῴχει ἐν αὐτῆ. Καὶ ἤχεσεν ὃ ἐπιςρέψας αὐτὸν ἐχ τῆς ὁδξ, 
ΡΣ χαὶ εἶπεν, ὋΟὋ ἄνθρωπος τῇ Θεξ δεός ἐςιν ὃς παρεπίχρανε τὸ ἕημα Κυρίου" [Καὶ ἔδωχεν αὐτὸν ὁ Κύριος τῷ λέοντι, χαὶ συγέτρεψεν αὐτὸν, χαὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν, κατὰ τὸ ῥῆμα Κυρίβ δ ἐλά- 
,8. λησεν αὐτῷ" χαὶ ἐλάλησε πρὸς υἱὲς αὐτῷ" ἐπισάξατέ μοι τὸν ὄνον" χαὶ ἐπέσαξαν. Καὶ ἔπο- 

᾿ ρεύϑη χαὶ εὗρε τὸ σῶμα αὐτῷ ἐῤῥιμμένον ἐν τῇ ὁδῷ, χαὶ ὁ ὄνος χαὶ ὃ λέων εἱςήχεισαν παρὰ τὸ 
29. σῶμα" χαὶ οὐχ ἔφαγεν ὁ λέων τὸ σώμα τῷ ἀνθρώπου τῇ Θεξ, χαὶ οὐ συνέτριψε τὸν ὅγο. Καὶ -:- ε “΄ ν ὦ “2 ΄ “ον δι τς Στ Ω. ὁ δν ΣΝιν» ν» “2 ἦρεν ὁ προφήτης τὸ σῶμα τῷ ἀγπρώπε τῇ Θεξ, χαὶ ἐπέϑηχεν αὐτὸ ἐπὶ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέςρεψεν 

2 

ΧΧΙ. λέγων] κα, Ὑεοάδοτεῖ. 1. οἷς. 81αν. Οἴἶτορ. 
Κύριος] Ἕ τααν]οκράώτωρ ὙΒεούοτει. ]. εἶ. ὅτω λέγει Κύριος Ἄγπη. 1. 
Ἀπ. Εα. Οεοτγρ. δ[αν. ᾿Ανϑ᾽ ὧν τυαρεπίκρανας] Οἷς (οτῖδίς 93. 
Ῥιορίεγ φμοραά ἐχαςεν δαὶ Τιιςϊῖ, ΟΔϊ. τοαρεπίκρανας} τσαρέδαινες 
δίαν. Οἶτορ. καὶ οὐκ ἐφύλαξας] καὶ ΧΙ. ὃν ἐνετείλατο δες. 
«ἃ ἤη. “οη1.} ἣν ἐδωκε σοι 44. 

ΧΧΙΙ, Καὶ ἐπέξρεψας) α 44. ὕδωρ, τ᾿ --ὕδωρ 29] α αἰϊογυῖγ, 
Οὐπ1 ἰηϊεγηγεά, 247. ᾧ ἐλάλησε] ὡς ἐελαλησε 1Π]. Ργατηϊε. ἐν 84, 
93. 108, 246. ἐν ᾧ ἐλάλησα Ο(οπιρὶ. Τπεοάότει. 1. οἶϊ. ᾧ ἐλάλη- 
σετ-ΐῃς ὕδωρ] αὶ συιπὶ ἱπιεγπιεά. 44) 74..- Οὐ μὴ φαγης] α οὐ το, 

Τάδε λέγει καὶ ὠπήγ[ειλαν ϑῖαν. Μοίη. ὅ ὁ προφήτης] ὅτι (Π0) ὁ προφήτης 82. 
ἐν ἢ ὁ προφήτης δῖαν. ὁ προφήτης ὃ πρεσξύτης] ὁ πρεσξυΐης ὁ προφητης 
246. ὁ πρεσξύτης).7γ1. ἐν αὐτῇ} α Απιι. τ. Ατπι. Εά. Θεογρ. ϑίαν. 

ΧΧΥῚ. Καὶ ἤκεσεν] - ὁ τροφητῆς 247. Εἰ εμπ κά επι 1. 
οἷ, (41. ὡς ἥκεσεν Ατπι. Εὰ, καὶ ἤκεσε τῶτο ὁ τυροφήτης Οεοτρ. 
ϑίαν. Μοίᾷᾳ. Καὶ ἤκῃσεν ὁ ἐπιςρέψας αὐτὸν] καὶ ἀκόσας τῶτο ὃ 
τροφήτης ἐπέγρεψεν αὐτὸν ϑῖαν. Οἴιορ. ὁ ἐπιςρέψας} α ὃ τοῦ. 
ὁ ἐπιςρέψας αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδ8}] κα 44. φαὶ γεάωχεγαπὲ ἐμέν αἶριφία Τλιοὶξ, 
(α]. ἐκ τῆς 665] 24). κακαὶ εἶπεν---ἔτος] καὶ εἶπεν ὃ ἄνθρωπος 
τῷ Θεδ" ὅτος (Πς) ΑἸεχ. ὅτός ἐξιν] α ὅτὸς 44. κα ἔςιν 93) τοβ. 

ΜῊ 

64, 71, 82, 929) 93. τού, το8, 110, 123) 134, 1445) 1:8, 536, 242, ΟὈμρ]. ΤἨεοάοτεῖ. ἱ. οἷς. ΤΥ ς8, 54). ἀπ 343.24, 246. Οοχπρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ὦδε. Νίς. Τηδοάοχειῖ. 1. οἰ, καὶ ΧΧΝῚΙ. Καὶ ἔδωκεν ὅζο. δὰ ἢἤπ. οοπ).] Εχ ποῖ ἰπ Ἐά, Βοιῃ, μὴ πίῃς] μηδὲ πιης 92, τού, 123, 134, 144, 2 36,242. ΑἸά, (αι. Νίςο. Δάοίξ μος ςοπηα ἱπ Ψεγποηίθυς Ατγπηθῆ. Οεογρ. δ8᾽δΔν. αὐτὸν ὁ εἰσέλϑη---τάφον] εἰσελϑὴς εἰς τὸν ταφον ΧΙ. εἰς τὸν τάφον τῶν πα- Κύριος] αὐτω Κυριος 19. κα ὁ 144) 2439 246. Οοπιρὶ, καὶ συνέ- ᾿ φέρων σα] ἵνα ἔτι μὴ ταφῇς μετὰ τῶν τατέρων δε δῖαν, Οἶτορ. τῶν τριψεν αὐτὸν] αὶ 44, 247. συνέτριψεν) συνετρειψεν τθ0. καὶ ἐϑα- ττατέρων 68} τῶν τταλερων αὐτε 82. τα ττασρος σου 18. νώτωσεν αὐτὸν] 92. κατὰ τὸ ῥήμα---αὐτῷ] καὶ οἰχπι ἱπιεγηγεά, 44. ΧΧΙΠ. μετὰ τὸ φαγεῖν---ὗϑωρ] μετὰ τὴν φάγησιν τῷ ἄρτε καὶ τσρὸς υἱδς} ρος τοὺς νιες 10, 44, 52, 929 τού, τοβ, 121, 123» 144, πόσιν τὰ ὕδαΐος δῖαν. Οἷἶτορ. ἔς, μἱῆ μετὼ τὴν τποόσιν, ϑῖαν. Μοᾳ. 456, 2.42, 246, 247. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. (αἵ. Νίς. . ἐπισάξατε ὅζο, δὰ αὐτὸν} 11, ΧΙ, 1:8. καὶ πιεῖν] -Ἐ αὐον 93, 245. καὶ ἐπέξ ἤη. οοπ..}, 246.6ὸι. ἐπισάξατέ μοι] ρταππκί. λεγων 109, 44) ιοό,. σαξεν] λ καὶ 44. εἰ βειαυεγμηὶ Τιοϊξ, (αὶ, καὶ ἐπέσαξεν αὐτῷ τὸ χοϑ, 226, 242, 244. (οπιρὶ. ργαπηίτι. τ λέγειν 52). 74792. 120, 121, 
ὄνον] ἐπέσαξεν τὸν ὄνον τῷ προφήτα Αττη. 1. Αγη. Εά. καὶ ἐπέσαξαν 1237γ1345γ14457243. ΑΙοχ. (αῖ. ΝΙο. ὠ τσὸν ὄνον] τὴν ονον 19) 44, 92, αὐτῷ τὸν ὄνον τῷ τοροφήτε ϑ8ίαν. Οἶτορ. αὐτῷ τὸν ὄνον] ονον τῳ 4236, 247. ΑΙά, ΑΙεχ. α Ομ. 
Ὡροφητὴ 44- λα ἄυτῷ 110. τῆν ονὸν αὐξ ις8., τὸν ὄνον τάτῳ τρο- ΧΧΝ1. ἐῤριμμένον] α ΧΙ. 8[αν. Οἶτοσ. καὶ ὁ ὄνος] α ὃ φήτῃ 8ϊιαν. Μοίᾳ. τὸν ὄνον] -᾿- τω ττροφητὴ ζῶ, γ4,) 92, τού, 120, Αἰεχ. εἰρήκεισαν] “αόαι Τριοῖξ, (4. «αρὰ τὸ σῶμα] -- του 
121) 1347 1447 236, 242, 243,244. (Οπρὶ. ΔΙά. (δῖ. Νίς. τῆν ὀνον ἀνϑρωπε τε Θεξ “ἡ 36. (δῖ. Νὶς, μερέγ εογβες εγως Τρλοϊξ, (α]., τὸ τῷ τροφητῇ 123. ΑΙεκ. καὶ ἐπέρρεψε] καὶ ἀπερρεψε ΧΙ, 64. 71, σῶμα---τὸ σῶμα π᾿ οοπ).- ἴ64.] αὶ αἴτει. οἰπὴ ἰητεττηεά, 2. καὶ τἶρν 1235) 148. (λῖ, Νίο. οὐκ ἔφαγεν ὁ λέων τὸ σῶμα] αὶ 74, τού, 120, 121, 134) 144, ι 68. 

ΧΧΙΝ. λέων] ὁ λεὼν 93, .46. καὶ ἐϑανάτωσεν αὐτόν} α καὶ οὐκ ἔφαγεν ὁ λέων] ὃ λεων ἐκ ἐφαγεν 93. τὸ σῶμα) -- ἢ τὸν ὄνον ᾿ 

᾿εἰσηλϑον] εἰσηλϑὲν ΠῚ, εἰσηλθαν ΧΙ. λϑον 243, 244. 

ΑΙά. διεσπάραξεν αὐτὸν καὶ ἀπέϑανε 81αν. Οἴτορ. ἐῤῥιμμένον] 
ἐριμμένον (ῃς) 242. ,. 24). καὶ ὁ ὄνος ὅζο. δὰ ἔμ. ςοηι.] καὶ ὁ 
ονος εἰςῆχει! ἐχόμενος τῇ ϑνησιμάιου μέϊα τε λεονος 247. ὁ ὄνος] ἡ 
ονος 1οϑ, 123. (((, νεγ. 13.) παρ᾽ αὐτὸ] τραρ᾽ αὐτῳ 44, 121, 123, 
236, 243, 546. (ορ]. ΑΙά. (αι. Νὶο. ἀρκα ἐμά ϑγγ. Βατ- Ἠδῦγ. 
καὶ ὁ λίων---καὶ ὁ λέων ἴῃ ςοπι. {64.] αὶ δἰτεταῖτ. οἰχπὶ ἱπίεγπηθά. 236. 
καὶ ὁ λέων εἰρήκει τταρὼ] καὶ ὁ εἰξήκει τσαρῶ ἴπ οδαγαέξ, πηΐποτε ΑἸοχ, 
παρὰ τὸ σῶμα] «ἐ ξογρκε ἧρβας Ταιοὶξ, Οα]. -Ἐ αὐτῷ ϑίαν. Οἴἶτορ. 

Οοπηρὶ. τὸ σῶμα δζο. δὰ ἔῃ. ςοη).} το σωμα ἢ τὴν ονον͵ συνετριψε 
10. τὲ ἀνθρώπου τὸῷἪ Ἣ ΘεΣ] α 82, 93: 1ο8. (ὐοπηρί. ἡ ]ἕἝμς Τλιοϊξ, 
(4. καὶ οὐ συνέτριψε τὸν ὄνον] ἢ τον ονον καὶ συνέτριψε το8. ,.242. 
Βαθεῖ ἴῃ οβαγαξξ. πηΐποτε ΑἸεχ, οὐ συνέτριψε τὸν ὄνον] τον ονον οὐ 
συνετριψε 82. ἔς, ηἸῇ τὴν ονον, 93... συνέτριψε τὸν ὄνον] ἡ ΠΣ ἰπ 
παν Τὰς. (Δ]. : 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἤρεν---τὰ ΘῈΣ] αὶ οὔπὶ ἱπιεγπηθά, 242. Βαθοῖ ἴῃ Ἷἠδ- 
ταξὶ. τηΐποτε Αἴεχ. ὁ τροφήτης 1] “Ὁ ὁ τρεσξυτῆς 10, 82, 93. “Ε Ἰάσπη ἱπίογ ὕποος δίαν. Μοίη. Οοπρ. ἐπέθηκεν] ανεϑηκὲν 82. ἐπὶ τὸν ὄνον] ἐπὶ τὴν ονον 246, Ω “ . 7. }Κ ε ’ ΧΧΝ. Καὶ ἰδὰ--τῷ ϑνησιμαίου) αὶ οὐπη ἱπιογιηθά, 93. Καὶ 2470. καὶ ἐπέςρεψεν--- τοροφήτης} καὶ ἡλϑὲν εἰς τὴν πολιν αὐτῷ 

ἰδὰ ἄνδρες πταραπορευύμενοι] και ἐρχονται ἀνδρες 85. Ἰσαραπορευ- χᾶι ἀνέπαυσε τὸ νεχριμιῶιον αὐτὰ ὁ τροφητῆς 44. καὶ ἔπερςρεψεν αὐον 
όμενοι) τορευομενοι 246. παρεπορεύοντο Οεορ. καὶ εἶδον] και 
ἐδὸν 24ς. ΑἸΙεχ. καὶ εἶδον---καὶ εἰσῆλϑον] ,. οὐπὶ ἰητεγμχοά. 82. 
τὸ ϑνησιμαῖον] το σωμα 247. καὶ ὃ λέων] -ξ καὶ ὃ ονος 247. καὶ 
ὃ λέων εἰρήκει] καὶ τὸν λέονα ἑςηκότα 8.αν. εἰρήκει] ἐςήκει 236. 
εἰςηχεισαν 247. , ἐχόμενα!) ἔχομενοι 24). ἐχόμενα τὰ ϑνῆσι- 
μαίε] πιαρὰ τὸ σῶμα τὸ ϑνησιμαῖον 851αν. Οἴἶτορ. ἔς, ἤπε τὸ σῶμα, 
δῖαν. Μοίᾳ. καὶ εἰσῆλϑον] καὶ ἐρχονΊαι οἱ ανδρες 19. ΟΟμρΙ. καὶ 
ἐρχοῦαι ἄνδρες 93, 1Ἰοϑ. εἰ νεπεγμπί υἱγὶ εἰοίμαιὶε ἐδιὶμς Ταιοῖς. Οἱ. 

και ἐλά- 
λησαν] καὶ ἐλάλησεν 111. καὶ λαλεσιν 19, 82) 93, τοβ. Οὐιηρὶ. 
νο:. 11. ͵ 

ὁ τροφητῆς εἰς τὴν Ἰσολὲν 244. καὶ ἐπέςρεψεν αὐτὸν] καὶ ἐπεςρεψεν 
αὐο 82, 93» 110, 123. ΟΟγΠΩΡ]. Χαὶ ἐπεσρεψαν αὖον 242. -Ἐ ὁ προφήτης 
ΑΙά. Οεογς. 5᾽αν. Οὗτος. εἰς τὴν τόλιν] ργαηγῖτ, καὶ ἦλϑεν ΑἸά, 
Οεοτρ. δϊαν. Οἷἶγορ.0 εἰς τὴν τουόλιν ὅτε. 24 ἔῃ. ςοῃλ.] εἰς τὴν πόλιν 
τῷ προφήτε τῷ τρεσθυτέρου τῷ κοψάσϑαι καὶ ϑάψαι αὐτόν Οοπιρὶ. 
εἰς τὴν πόλιν ὁ ττροφήτης} ηλϑὲν εἰς τὴν πολιν τὰ τροφητε τῇ τρεσδυ- 
τερου κοψασϑαι του ϑαψα!: αὐῇον" καὶ ἀνέπαυσε τὸ νεχριμαιον αὐτῷ 
τροφητῆς 52. ἔς, πἰῇ και τοῦ ϑαψαι, γ4, 92, τού, 120. (121, 226, 
242. (εὰ τὸ νεκριμαιον ἢ ἀἰν], τὸν ἐκριμκαιον.) (τ. ΝΙς, καὶ ηλϑὲν 
εἰς τὴν πολιν τῇ προφητε τε πρεσδύϊερον τε κοζασϑαι καὶ ϑαψαιν αὖν- 
20 ᾿ 

ΩΣ 



ΒΑΣΙΛΕΙΚΝ Γ᾿. 

ΚΈΦΙΧΠΙ, 

αὐτὸν εἰς τὴν “λιν ὁ προφήτης, τ τϑ σάψαι αὐτὸν Ἐν τῷ τάρὺ ἑαυτϑ, χαὶ ἐχόψαντο αὐτὸν͵ 30. 

Οὐαὶ ἀδελφέ. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ τ} 5, αὐτὸν, χαὶ εἶπε τοῖς υἱοῖς αὐτῇ, λέγων, Ἐὰν 31. 

ἀποϑάνω; ϑάψατέ με ἐν τῷ τάφῳ: τόὅτῳ οὗ ὁ ἄνθρωπος τῷ ΠΡ τέϑαπῖαι ἐ ἐν αὐτῷ, παρὰ τὰ ὀςὰ 

αὐτῷ ϑέτε με. ἢ ἵνα σωϑῶσι τὰ ὁςὰ μου μετὰ τῶν ὁςῶν αὐτῷ Ὅτι γινόμενον. ἕξαι. τὸ ῥῆμα ὃ 32. 

ἐλάλησεν ἐν λόγῳ Κυρίου ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον ἐγ Βαιϑὴλ χαὶ ἐπὶ τοὺς οἶκδς τὰς ὑψηλὰς τοὺς ἐν 

Σαμαρείᾳ. Καὶ μετὰ τὸ ῥῆμα τᾶτο οὐχ ἐπέφρεψεν Ἱεροδοῶμ ἀπὸ τῆς κακίας αὐτᾶ, χαὶ ἐπέ- 33. 

Τὰ ὦ χαὶ ἐποίησεν ἐχ μέρους τὰ λαξ ἐρεις ὑψηλῶν" ὁ βαλόμενος ἐπλήρα τὴν χεῖρα αὐτᾷ, χαὶ 

ἐγένετο ἱερεὺς εἰς τὰ ὑψηλά. Καὶ ἐγένετο τὸ ῥημα τϑτο εἰς ἁμαρτίαν τῷ οἴχῳ πἸεροθθαμ χαὶ 34. 

εἰς ὄλεϑρον χαὶ εἰς ἀφανισμὸν ἀπὸ πτροσώπε τῆς γῆς. 
᾿ ΚΕΦ, 

ΧΙ. 
[ἘΝ τῷ καιρῷ ἐχείνῳ ἠῤῥωςησεν ᾿Αδιὰ υἱὸς Ἱεροβοάμ. - Καὶ δῆ γυναιχὶ αὐτῇ εἶπεν Ἱεροδοάμ' 1. 2. 

ἀνάςηϑι, χαὶ ἀλλοιωϑήση, καὶ δὺ γνώσονται ὅτι σὺ γυνὴ Ἱεροθοᾶμε, καὶ πορευϑήσῃ εἰς Σηλώ' 

ἰδὲ ἐχεῖ, ᾿Αχιὰ ὁ προφήτης, αὐτὸς ἐλάλησεν, ΤᾺ ἐμὲ τ βασιλεῦσαι ἐπὶ τὸν λαὸν τῶτον. Καὶ 3. 

λάξε εἰς τὴν χεῖρά σου τῷ ἀνϑρώπῳ τ Β Θεᾷ ; ἄρτους, - χολλύρια τοῖς τέχγοις αὖτϑ, χαὶ ςαφί- “΄ 

δας, χαὶ ἐάβνον μέλιτός, χαὶ ἐλεύση πρὸς αὐτόν" αὐτὸς ἀγαγίελεῖ σοι τί ἕςαι τῷ παιδίῳ. Καὶ 4. 

ἐποίησεν ὅτω ἡ γυνὴ ἹἹεροδοάμ' χαὶ ἀνέςη, χαὶ ἐπορεύδη εἰς Σηλὼ, χαὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 
᾿Αχιά' καὶ ὁ ἄνθρωπος ππρεσξύτερος τᾶ ἰδεῖν, καὶ ἠμδλυώπεν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ γήρως 

αὐτῶ. Καὶ εἶπε Κύριος 'πρὸς ᾿Αχιά: ἰδὰ ἡ γυγὴ “Ἱεροξοὰμ εἰσέρχεται τὸ ἐχζητῆσαι ῥῆμα παρὰ ς. 

τὸν καὶ ἀνέπαυσε τὸ νεχριμᾶιον αὐἷα ὁ ττροφητῆς 123. ἢς ἔετε ἈὔΩ 1. ἐπλήρε] ἐτέλει τηᾶγρ. 243. ἐπλήρου τὴν χεῖρα αὐτα] αἰϊευαδαι "τά- 
τη. Εὰ, καὶ ηλϑὲν εἰς τὴν πολιν τῇ ττροφητα τρεσθυτερα κοψασϑαι περὶ ψίαμι Τλιοῖξ, σα], τὴν χεῖρα αὐτὰ} τὰς χεῖρας αὐτῷ Οεοτς. 
και τε ϑαψαι αὐον" καὶ ἀνέπαυσε τὸ νεχριμιαίον αὐα ὁ προφήτης 124.ς- ϑίαν. Μοίᾳ. κα αὐτῷ ϑῖαν. Οἶτορ.0 καὶ ἐγένετο] καὶ εγινῆο ςς, ός, τὸς ἡ 

ῆς, πἰᾶ καὶ ϑαψαι, 144. ὁ τροφητῆς εἰς τὴν πολιν 244. ἔπι τὴν ᾿" 92, 93, τοῦ, 1345 144, 236. (οπιρὶ. Ογτηῖ!!. ΑἸεχ. νοἱ]. (11. ρ. 82. εἰς 
πολιν αὐϑα τε σροφήτε τῇ τορεσδύϊερου τε κοψασϑαι καὶ τα ϑαψαι τα ὐψηλα.} τῶν υψηλὼων το, 82, 93») 1ο8. Οουηρὶ. Ογη}}}, ΑΙεχ. 1. οἷκ, 
αὐῖον, χαὶ ἀνέπαυσε τὸ ϑνησιμαιον αὐἷον ὃ προφήτης 347. καὶ ἦλθεν ὙΠεοδοτεῖ. Ο. 44. ἴῃ 3 ες. Ασπι. τ. Ἄγ. ΕἘά. ἐπ ἐχεεϊῆς 1μιςϊξ, Οἱ], 

εἰς τὴν πόλιν τὸ ̓Ὡροφήτου τὸ » πρεσθυτέρε 1 τὸ ἃ κόψασϑαι καὶ τῷ ϑάψαι ΧΧΧΙΝ. Καὶ ἐγίνετο τὸ ῥῆμα τοῦτο) καὶ τὸ ρῆμα εγενέϊο (4. 
αὐτόν. Καὶ ἀνέπαυσεν τὸ νεχρομαῖον αὐτῇ ὁ προφήτης Αἰεχ. ὃ τὸ ῥῆμα τοῦτο) ῬγθΡταΪτ, μετὰ 71. ἦοο φεγόμπι Τιιοὶξ, ΟΑἱ. ἡ φώ 
τοροφήτης 29} α 71» 546. ΑΙά4. Οεογρ. ϑῖν. τῷ ϑάψαι αὐτὸν] και αὕτη δῖαν. Οἶτορ. εἰς ἁμαρτίαν) εἰς αμαρτημα ΧΙ. τῷ οἴκῳ] 
εϑαψε 247. εἰς ταφὴν ϑίαν. Οἴτος. α θίκω 93. ἐπ αἰογμμιπ [ας κ (αἱ. ἐν τῷ οἴκῳ δϑίαν. Οἴχος. ἀαὶ 

. ΧΧΧ. Ἐν τῷ τάφῳ] ρῥγαιηϊτ. καὶ εϑηκε τὸ σωμὰ αὐΐε ΧΙ, το, εἰς ὄλεθρον) καὶ 446. ϑαν. Οἷἶτορ. καὶ εἰς ἀφανισμὸν] , εἰς 
όᾳ, 71) 82)9371 «8, 243) 244, 246. (ουρρὶ. Αἰά, ϑ8ίαν. Μοίᾳφ. ρτθ. -ὀ  Ἀἠιού, 107. λα καὶ ϑίαν. Οἴτορ. 
τοῖτῖ, καὶ ἐϑηκε τὸ σωμα 108. ῥγϑπηῖ. καὶ ἐϑαψαν τὸ σώμα αὐτου : 

44ς. Ργβπῖττ. καὶ ἔϑετο αὐτὸν 51ν. Οἷἶτορ. ἑαυτξ] αὐτὰ ΧΙ, το, Ι, Ἐν τῷ καιρῷ ἄς.] Οὐκ ἐδφυμηαγ ἰη Τ εχ δὰ ἤη. οοπὶ. 40. 
445» ς 3. 64; 715) 74, 82, (93. (εὰ ὁ (υρετοτρῖ. Ὁ εδά. πι.} τού, 1190ς9 ἐχ Νοῖδ ἰπ Ἑἀ. βοπι. ἔππὲὶ ςοπιρλϊδια. (Οὗ, σΔρ. χὶϊ. νεγ. 24.) Αἀΐωηι 
120, 121) 1235 134) 1445 236, 242, 24, 246, 247. Οοπιρί. ΑΙά. (αῖ. ἰη Ψετγί. Ασπιεη. Θεοῦ. εἰ δῖαν. ᾿Εν τῷ καιρῷ---Ἱεροδοῶμ,] ΕἸ ἄοπτο 
ΝΙς. αὐτῷ ΑἸ]εχ. Αγ. 1. Απῃ. Εά, δ[αν. ἐκόψαντο} ἐκοψατο ἐγαί εχὶΐμ, εἰ ποριση εἰ “Δορἀίαδειά ; ἀΐς ἐγα! ψεχαρίπια ἀππϑπουαηι, εἰ τεγ 

ΠῚ, 82, 93 τοϑ, 2.7). ΟΟΠΡΙ. ἐκόψανῖο αὐτὸν] Ἕ καὶ λέγουσι, με Ζοοπιπὶ ἐγαὶ ἐμπαὸ ἐο. Ἰλιςι!. (λΔ]. ἠρῤῥώςησεν) ηρωφζῆσεν 74. 

Απη. τ. Ατγηι. Ἐά. Οὐαὶ ἀδελφέ] ἰδὲ ἑαὶ ἀδελφέ με ϑίαν. Οἴτορ. ᾿Αδιὰ] Αδιας 247. ἊΝ 
ΧΧΧΙ. μετὰ τὸ κόψασϑαι αὐτὸν] μετὰ τὸν κοπετὸν περὶ αὐτὰ 11. Καὶ τῇ---Ἱεροδοάμ.} α ουτῇ ἱπίετπηεὰ, 92. καὶ εἰπεν Ἰεροδοαμ Ὁ 

ϑ[δν. Μοίᾳ. καὶ εἶπΈ} αὶ καὶ 44). 71. Ατπι. τ. Αιτη. Εά. Ἐὰν τρος τὴν γυναῖκα αὐἷα 247. ἔς, πἰῆ ὁ Ἱεροθοῦμ, Αἰεχ. τῇ γυναικὶ 
ὠποϑανω] -ἰ- ἐγὼ Ατπι. 1. ϑαψαῖε] ϑαψετε 44, τού, ττ19. ϑάψε- αὐτῷ εἶπεν] εἰπε τὴ γυναῖκι αὐτῇ 445 107. Ἱεροξοαμ) κα 44. καὶ 
ται 24ς. Ῥτρτηϊ, ἐκεῖ Θθοσρ. ϑέτε ϑ[ᾶν. Οἶἤτορ. ἐν τῷ τάφῳ] οὐ γνώσοντα.] κα καὶ (οπιρί. ὅτι σὺ γυνὴ] α συ 44. οτι γυνὴ σν 
ἐν τ τόπω 44. τὔτῳ] α 24ς. ΑΙεκ. ὃ ὁ ἄνϑρωπος] εν ὦ ὁ αν. 247. εἰς Σηλὼ] ἐν Σηλω (ς νετ. 4.) 449) τού. ἡ εἰς 74. 120, 170, 
ϑρώπος 19, 82) 93, 1ο8. Οοπρ!. ὃ καὶ ὁ ἄνθρωπος ϑ[αν. Οἶτορ. 144. εἰς Σηλωμ (ῆς ἱπῆα) 242. ἰδὲ ἐχεῖ] ργαβπυῖ. καὶ 2.47. Αἴεχ. 
ὁ ἄνθρωπος) α ὁ 144. ἐν αὐτῷ] παρ᾽ αὐΐκ 111. 82, 242, 247. ᾿Αχιὰ] Αἴὰ (ἄς ἱπ8) 247... ὁ προφήτης], ὃ γ4. ἐπ᾿ ἐμ] - 
Ἀπῇ. 1. Αγ, Εὰ. Οεογρ. δίαν. ἵνα σωθῶσι] ἱνὰ σωϑὴ 19, 88, κ ἐπ᾿ Αἰεχ. 
93, 108, 1239) 246. (πρὶ. μετὰ τῶν ὁςῶν] Ἰσαρὰ τῶν ὀςᾶν 10. 11. Καὶ λάξε--ἄρτους] δ, ἀεοὶρο ἐπ πιαημ ἐμα ἐονπὶπὶ Ἰεὶ ρόπεν 
(Πς). κα Ἵγὼν 44) 749 τοῦ, 120, 134) 144. Οοπιρὶ. ΑΙά. μετὰ τα σα Ἰιςῖξ, (4. εἰς τὴν χεῖρα] εἰς τὰς χειρας (υζ νἱἀστυτ) 236. εἰς ἢ 
847. ᾿ χεῖρας 247. ἄρτι] δέκα ἄρτες (πρὶ. καὶ κολλύρ. το τίχν. αὐτῷ} -- 

ΧΧΧΙ. Ὅτι γινόμενον ἔςα!] ὅτι γινόμενον γενήσεται Απη. 1. εἰ οοἰνγίἀδε Μλὶε ἐὐας ΤΑΙΟΙΕ, 4]. δὲ εοδγτία Κις εὐας ὅϑγγ. Βατ- Ἠδδτ, ᾿ ; “ἢ 
Ατπι, Ἐά, ἐν λόγῳ] ἐν τῳ λογῳ 246. ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον] ἐπὶ τα. “ κολλύρια] κολλυρίδα ΑἸεκ. καὶ ςαφίδας] καὶ ςαφήδας (Πς) 120. 0.05 Ὁ 
ϑυσιαςηριου 11, ΧΙ], 19, ςς» 64, 719 8259 93») 108, 1ς8, 243,» 244) 247. καὶ ςαπιδὰς 247. κα ΟΟπιρὶ. εἰ κυσν Ἰμαοὶξ, (αἱ. καὶ σάμνον μέ- " 
Οομρὶ. ΑΙά. ΑἸΙεκ. ἐν Βαιϑὴλ] ργαρηγίτ, τε ΧΙ, 64, 82, 93» 1.8, λιτὸς] εἰ πγπᾶπε πιο ἷς ϑγτ. Βατ- Ἡ δγ. αὐτὸς ἀναγίελε; σοι] ρτα- 
243, 247. ΟΟπηρ]. ΑΙεχ. λ ἐν 445 74, τού, 120, 1345) 144) 236, 242. τηϊῖ, καὶ 44) 247. καὶ αὐτὸς αγίελει σοι γ4. αὐτὸς ἀναγ[είλη σοι 
Ολς. Νίς. ρῥγϑιηϊο, τὸ 123) 246. ῥγαβπηττ, ὃ Θθογρ. δίαν. - ἐπὶ Αἰεχ. τί ἔςαι) οτι εςαι 242. τῷ παιδίῳ] τῷ τοαιδὶ ΑΙεχ. “ν.- 
τὰς οἴκες] εἰς τας οἰκας ΧΙ. τὲς ὑψηλᾶς)} τῶν υψηλων 10, 82, 93, ΙΝ. Καὶ ἐποίησεν---οἶκον ᾿Αχια] ΕἸ) Λισγεχὶε περ ίον, εἰ γεοὶν βεαι 
1οϑ, 246. (οπρρί. τὰς ἐν] α τῆς ΧΊ, ςς, 71) 119. τῶν εν 190:»933,3 4 [χὶξ εἰ οἷν ἐς : Ἰαιοῖ, (]. ἢ γυνὴ) α ἢ ζ2, 74, 120, 121, 134). 

1οϑ, 246. Οομρὶ. 144. Αἰά. Αἴεχ. εἰς Σηλὼ] κα ξς 74) 120, 134, 144. εἰς τὸν 

ΧΧΧΠΙ. Καὶ μετὰ δις.} Ηἰς ἱπεῖρίξ (8. χὶν. ἴῃ ΕΑ, Αἰαΐηα. οἶκον] λα Ζὸν ζ5, 74, ιού, 120, 121ς 134.» 1445) 216, 342. ἐν οἴκῳ Αἰεκ. γ5 -τ΄ 

φὺ ῥῆμα τῦτο] κα τορημα ΧΙ. τὰ ῥήμαϊα ταῦτα Ατιη. τ, Ατγπη. Ἐά. εἰς τὸν οἶκον ᾿ΑΧιά] εν τῳ οἴκῳ Αἴἷα 2470. καὶ ὁ ἄνθρωπος δος. 

οὐκ ἐπέρρεψεν] οὐκ απερρεψεν 246. Ἱεροξοῦμ} α ΧΙ. Ἰ....ὧμ, δά ἢη. οοπι.] εἰ κβελίαὐ λοπιο βέπεα ἐγ! υαἱιΐο, εἰ οσπἰὶ εἶμε εαἰϊγίκαδαπ- 
οὐπὶ ὕρατίο νᾶοιο, 93. καὶ ἐπέξρεψεν καὶ ἐποίησεν) Μά ἐ εοπίγατίο - {κγ' υἱάεγε ΤκιοἸξ. Οα]. αὐπῷ 13} αὐτῳ 242. ἀπὸ τῇ γήρως] κα Τα 
εἶ; Ἰμιςοὶξ, Οα]. καὶ ἐποίησεν] α ΧΙ. ἐκ μέρους τῇ λαὶ] ἐκ ράανις 44, 52) 745 120, 1219) 134) 144.) 236, 242. απὸ Τὰ γῆρας 123, 247. 

 ορμΐϊ Ταιοὶξ, Οαἱ, ἐκ μέρες ἱνὸς τῇ λαξ 5ῖλν. ἱερεῖς} ἱερεας 93, πὸ γήρους Αἰεχ. (αῖ. Νίος. αὐτῷ 2] α 247. 
1οϑ. (οπιρὶ. ὑψηλῶν} ΤΩΥ υψηλων 93» 108, 243, 2844. Οοτῃρὶ. ν,, Καὶ ἐπε ἃς. τὰ ἄπ. σοιλ.] Κὲ ,“γγέχ ηνρῖϊον ἐς Βατία, εἶ 
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Κεῷ. Χιν. 

ΧῪ» “ ζ.2 7: συ ἄποξενδσαι: 

“4 

6. 

8. 

Ὄ 

10, 

ΓΙῸ 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

᾿ ΑἹ 

Ι . 

Ἃ 

"ἄντω σοι 242. ΑἸά. 

σαι] παροργήσαι ([ς) 242. 

᾿ςωνΝ ε“": 95. οω “γ͵ι.. ,᾽ 5» ἊΝ, δὰ σ8 σχερ υ{8 αυτᾶ, ΟΤι ἄῤρωςος. εςί, χαταὰ ΤΤΟ 
12 “" ϑϑ. »ἢ 

6, γετοϊξν τῷ εἰσερχεσῦαι αὐτὴν, καὶ αὕτη ἀπεξε 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ 
ςς "Ὗ “Ὃ ᾿ ᾿ 

; γᾶ! χατὰ τᾶτο λαλήσεις πρὸς αὐτήν" χαὶ ἐγέ- 
γΒτο. ἢ Καὶ ἐγένετο ὡς ἤχασεν ᾿Αχια τὴν φωνὴν 

“ "“ Σ ,μοὋ 2 ΄ 7.» ψ'-.. » Ζ΄ ᾿ ποδῶν αὐτῆς, εἰσερχομένης αὖτ ἐν τῷ ἃ σῶος. ἐφ Ἂ ΟΝ ὙΘΗΕ δον ) ξἰσεῤχομενης αὐτῆς ὦ ἀγοίγματι, χαὶ εἶπεν" εἴσελϑε γυνὴ Ἱεροξοᾶμ, ἱνατὶ τᾶτο ΝΣ) ΄ 3 

1αι ἐγὼ εἰμιγάποςολο 

»» "ἱ, Ν, Ὺςα 

εχ! ΤῸΝ λᾶον 

᾿, 

ἐγένξ ὡς δδλό 

Ν, ἈΝ ΒΟ ἰϑ Ψ ΄ » ᾽’᾽ τὰ πσετείγα τοῦ δρανδι τι Κυριος ἐλάλησε. 

ραῆλ, χαὶ ϑάψεσιν αὐτὸν, ὅτι ὅτος 
3 ν᾿» ,ἢὉ Ν Ν δο 7 γῷ αὐτῷ ρημὰ χαλον περι τ Κυριξ Θεξ 

λέα ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, ὃς πλήξει τὸν οἶχον 

οὸς σὲ σχληρός. 
λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἴσραῆλ' ἄν ὃ ὅσον ὕψωσά σε ἀπὲὶ 

μόνος εἰσελεύσεται τῷ 

Πορευϑεῖσα εἶπον τῷ Ἱεροξοάμ: τάδε 
΄ " ω .ὦἽμμ' ΄ ς “ μέσου τὰ λαβ, χαὶ ἔδωχά σε ἡγόμενον » ν᾿.’ Ν »9 δ ΄ 2" 9 5 Ἰσραήλ, Καὶ ἔῤῥηξᾳ τὸ βασίλειον ἀπὸ οἴχου 'Δαυϊδι χαὶ ἔδωχα αὐτὸ σοὶ, χαὶ οὐχ Ν, ἃ 3 ΄ 

΄ ς μ8 Δαυὶδ ἃς ἐφύλαξε τὰς ἐγτολάς μδ, καὶ λ δι 39 φ ων ρ, 9 κ αὐτα, τῷ “ποιῆσαι 

ἂς 2 ’΄ 3 »’ 3 ’ ὃς ἐπορεύϑη ὀπίσω μᾶ ἐν ““ἄση χαρ-- Ν 2. νΝ 2 ὃν» », Ν 2 ἃ ω “᾿ς ὸ εὐσὲς ἐγ ὑφυαλμοῖς μου, Καὶ ἐπονηρεύσω τοῦ ποιῆσαι παρὰ πάντας 9 4 3 
3 ἤὰ ὅσοι ἐγένοντοὶ εἰς πτρόσωπόν σε, χαὶ ἐπορεύσης χαὶ ἐποίησας 7’ ΝΌΣΟΝ Ψ, » 

ο παροργίσαι με, καὶ ἐμὲ εῤῥιψας ὀπίσω σα, Διὰ τῶτο 
ΟΝ 2 ’ Χαὶ ἐξολοϑρείσω 

Ἂ, πὸ νυν κ 
ἐπιλέξω ἐπὶ 

ἣΝ ΝᾺ 

σεαυτῷ ϑεὲς 
δὼ 3 .»ν»»ν [4 ΧᾺἍ " ες ςὟ [08 ἐγὼ ἄγω χαχίαν πρὸς οἶχον ἹἹεροξοὰμ, ε Ν 5 “Ὁ Ν ρ 2 Ζ΄ Ν : 

ἐεεύθ σις θέαι τὰ ἄρος τοῖχον, ἐπεχόμενον χαὶ χαταλελειμμένον ἐν Ἰσραὴλ, χαὶ » ε ῪῚ Ν » 
ἰγ »" 2 οἰχἃ Ἱεροξοαμ χαϑὼς ἐπιλέγεται ἡ χόπρος ἕως τελειωθῆναι αὐτόν. ες. Ν 3 ἴων ΄ ΄ ς ΄ τῷ Ἱέροδοαμ ἐν τῇ ὥόλει καταφάγονται οἱ χύγες, 

Τὸν τεϑνηχότα 
Ν χ.- : ΄ 2 : ρ ΕῚ ρ, Ζ΄ χαὶ τοῦ τεϑνηχότα ἐν τῷ ἄγρῳ χαταφάγεται 

Ν ν 2 “ "» .“ ἐν ζς κυ Καὶ σὺ ἀναςᾶσα “πορεύϑητι εἰς οἶχόν σου" ἐν τῷ “ “πὸ κ᾽ 39 ’ νι ΄ [ω͵ εἰσέρχεσϑαι «πόδας σου τὴν πόλιν, ἀποθανεῖται τὸ παιδάριον. Καὶ χόψονται αὐτὸν πτᾶς Ἰσ- 
Ἱεροξοὰμ πρὸς τάφον, ὅτι εὑρέϑη ἐν 

4 
2 ς » 5 

ἃ 
ΡῸΣς Ἰσραὴλ ἐν οἴχῳ Ἵεροξοάμ, Καὶ ἀγαςήσει Κύριος ἑαυῷ βασι- ε ἣν “" ““- κ“͵ Ν Ψ ΄ “ ἱ ; : ᾿ Ἱεροξοὰμ ταύτη τῇ ἡμέρᾳ χαὶ ἔτι χαΐ γε γῦνγ. ΄ :ου 

ρὲ ς ΄ »,ᾳ,|.).;δ Κυριος τον Ἰσραὴλ χαϑὰ κινεῖται ὃ χάλαμος ἐν τῷ ὕδατι" 3 ν Ἰϑν 32 ϑγ ΄ “Ὁ ἐδ “ ὔ Σ “ Χχύονος τὴς ἄγαϑης ταύτης, ἧς ἔδωχε τοῖς πσατράσιν αὐτῶν: 

Καὶ πλήξει 

Ν, ΄ 3 Ν 2. ἈΝ ’ ων χαι λιχμήσει αὐτῆς ἀπὸ περᾶν τοῦ μῸ4 9. ) -“ ω 3 7 2, ρ. 
7 ποταμδ, ἀγὸ οὗ ὅσον ἐποίησαν τὰ ἄλση αὐτῶν «“αροργίξοντες τὸν Κύριον, Καὶ δώσει. Κύριος 

[ 

αὐὶὶε Τιαοὶϊξ, ΓΟ]. εἶπε Κύριος] ΤῊ. 247. ΑΙεκ. 
242. ἰδὲ ἡ γυνὴ], ἡ 44, ςα, 74, τοῦ, ἴ20, 121, 
Οὐοπρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. δι. Νίς. Ἱεροβοὰμ] ργαπηῖτ, τῷ ΑἸεχ. εἰσ. 
ἔρχεται] ὥρος σε ἐρχεέται 44. εἐρχεται 47. ὑπὲρ υἱξ αὐτῷ] ὑπερ 
νι5 αὐΐης 44) 52) 74) 02, 121, 123, 134.) 1442 236, 242, 247. (ΟΠ). 
ΑΙά. ὅδε. Νίς. ὑπὲρ υἱε αὐτὰ αὐΐης (ῃς) 120. τοερὶ υἱῷ αὐτῆς (οιπὴ τοερὶ ἴῃ ομαγαόξ, τηΐποτε) ΑἸοχ. κατὰ τῶτο 15] αὶ 74) 242, 247. 
καὶ κατὰ τῶτο] κα 44. καὶ ἐγένετο] καὶ ἐγένετο 44. καὶ αὕτη] καὶ αὐτὴ ς2, γ4. (δῖ. Νίς. κα αὕτη (ΟπρΡ]. ὀπέξενξτο] ἐπεξενετο 
144. αποζενατο 245. : 

ΝΊ. Καὶ ἐγένετο] α ἐγένετο 4. Καὶ ἐγένετο δτο, αἀ Άη. ςοπι.} 
ἔνι ,αἄκη τ στε ἱπέν αὐ! ἡρδία ἱπ εἰοίἑαίονι αὐ Αεἀϊαὺ δείοκίενι, ἐἐ 
“ἰἰκὴ Δομαό ρμότο μιο: Εχὶ πβπς ΠῈ οὐυίαρι “ἴππιε πχονὶ “7)ενοδοανι, εἰ 
αἰϊσες εἰ: 7μι|γα, εἰ ποὶὶ "βανε, φωοπίαηι ἀμδε ἀεὶ! Πορείηας» μγα ἐρῸ 
Μ110 ἴα 16. ΕἸ ἱπιγαυὶ ἄηπα αὐ ἀονείηοης οὶ εἰ ἀϊκε οἱ “Πελιαό.. ὕἱ 
γερά αἰ δὲ νεῖλὲ ράπει, εἰ εοἰἶντ άξη, εἰ πυάπα, εὐ τας νοΐ ἢ Ταὶς], 
(Διὶ. τὴν φωνὴν τοοδῶν] των Φωνων τῶν τοδὼν 44. τοοδῶν] τῶν 
τσοδὼν 247. εἰσερχομένης--- ἀνοίγματι] καὶ ἐν εἰσέλϑειν αὐτὴν, καὶ 
ἐν ἀνοίγειν «τὰς ϑυρας Οὐοάεχ΄ υηὰς δεγρ!ϊ. εἰσερχιομένης αὐτῆς] 
α 92. αἃὶ αγΐης 121. τᾶτο σὺ] ΤΙ. 247. ΑΙοχ. ἀποξενοῦ δα! 
ἀπεξενᾶσάι ΑΙεχ. . 3 

ΝΠ. Πορευϑεῖσα} τοορευϑῆσα (ῃς) 120. 
524). ἀνϑ᾽ ὃ ὅσον] ἀνθόσον (ῃς) ξ2. 
τῇ λαβ] τοῦ λαοῦ μὸν 44. κα τῷ ΑἸεχ, 

ἰδὲ} σα οΥδις 

13.., 144. 242. 

εἶπον] ἐπ᾽ ἐμὲ (Πο) 

ἀπὸ μέσε] εκ μέσρι 247. 
ἐπὶ τὸν λαὸν] ἐπι λας 

μοὺ 44. ἐπὶ λᾶον μοὺ 52, 74) 95, τού, 121, 134, 144, 236,242. 
λτον 1206. λαὸν ᾿Ισραήλ] λᾶον μου Ἰσραηλ 123, 247). ΑΙεχ. (δε, 
ΝιΙς. 

ΨΙἼΠΙ. τὸ βασίλειον] ργαεπιῖτε. σὺν 44, 74, 92, τού, (ι2ο. [ὰ 
Ῥυπέϊί5 ποίαῖ. υἱς ἀεἰεηά.} 121, 134. ΑΙεχ, ὠὠπὸ οἴκ»] ἀπὸ τῷ οἴκα 
ΑΙεχ. καὶ ἔδωκα--- Δαυὶδ 291 κα οἰ ἱηϊογτηδά. 74. αὐτὸ σοὶ] 

καὶ οὐκ ἐγένε---τῷ ποιῆσαι] καὶ ;κ ἐφυλαξας 
τας ἐντολὰς μου ὡς ὁ ὅπλος μου Δαυιδ τε ποιησαι 44. ᾿ὡς δῆλος] 
ὡς ὁ ὅλος ς2, 121, 123, 144, 236, 2452, 247. (τρί. ΑΙεχ. (αϊ. Νῖς. 
τὸς ἐντολάς μ8} α τὰς ς2, 74, τοῦ, 121, 134) 144, 416, 242. Οδῖ. 
Νῖς. καὶ ὃς ἐπορεύθη] α ὃς 122. τῷ ποιῆσαι!) ποιῆσαι ἔχαχος 
11. «ποιῆσαι ἕκαςον ΑἸεχ. πᾶ 

ΙΧ. παρὰ στάντας] παρὰ πιαντὸς ΑΙεκ. εἰς πρόσωπόν σε] εἰς 
πρόσωπόν με ΟὐμρΙ. ἐπορεύϑης] ἐπορεύσω 247. σεαυτῷ] εαυτω 
247. καὶ χωνευτὰ] καὶ χονεύϊα 1324. κα καὶ ΑΙεχ. ᾿παροργί- 

" ἔῤῥιψας] ἔῤῥηψας (ῆς) 24... ὀπίσω 
55} οπισω σωμαῖος σῃ 2.7. Αἴεχ. 

Ρταρμηῖττ, καὶ 247. Οουηρὶ. 

Χ. Διὰ τὰτοῖ 44. διατάτῳ (ἢ) τοῦ. Διὰ τδτο---πρὸς 
τοῖχον] Οποπίαηι ἧκε ἀϊεὶε Τδονιΐπης : τες ἐρο εἰῥενάίανα ἀμλας ὅενο- 
ὄραμε πηΐηξεπίεπε ααὶ ραγίείεπα., Ταιοὶξ, Ο αὶ, ἰδὲ ἐγὼ} ,. δα 134, 
(144- Ταρρίεῖ, ἰπ πιᾶγρ.) 247. Αἰεχ, ἄγω] αποξέλλω 247. πρὸς 
οἶκον] εἰς οἴκὸν ζῶ. πρὸς σὲ εἰς οἶκον ΑΙεχ. “ καὶ ἐξολοθρεύσω] 
λ Χᾶὶ 44) 747) 025) 120, 1347) 216. ΑἸοχ, (δῖ, Νίο. δὲ ο]οῦο ὅγγ. Βαζ- 
Ηερτ. Ἃεροδοῶμ. 29] αὐῇον 44. ῬΓδετηϊτ, τα 144. ΑΙεχ, ργαπαῖῖ. 
Τὸν οἰκοὸν 247. πρὸς τοῖχον] προς τὸν τοιχον 44. ἐπι τοῖχον 247. 
ἐπεχόμενον] ρταιτηῖτῖ. καὶ Οοπηρὶ. ἐχόμενον ΑἸεχ. καϊαλελειμ- 
μένον] ἐγχκαταλελημμενον 247. ἐγκαϊαλελειμμένον ΑἸεχ. Ὁ 
ραὴλ] ἐπι ἱερεσαλῆμ 247. ἐπὶ οἴκε] ἐπι οἰκες 242. 
247. ᾽ν Οοπιρί. ΑΙά. , ἐπὶ ΑἸἴοχ. 
ἕως τελειωθῆναι] ὡς τελειωϑηναι ΤΠ. 

ΧΙ. Τὸν τεϑνηκότα] τας τεϑνηκοτας 247. οἱ τεϑνηκότες ΑἸοχ, 
Τὸν τεϑνηκότα ὅς. τὰ ἢπ. ςοπ).] δ᾽ ἐγαπὶ σιογεμὲ ἐγμς 7εγοδοαπε ἐπ εἰς 
τἰὐλαίεηι, οὐ σορισρηϊ δος σαΠΕΣ Σ δὲ »πουίμ ἐγμπί δὲ ἐπ ἀργὸ, εἰ ζογιδαϊσης δος 
«οἴμεγες εαἰ!. Τὰς, ΟἹ. τοὺ “ἹἹεροξοὼμ] λ τ 247. καΪαφάγε- 
ται] καϊαφάγονται ΑΙεκ. τα πετεινὰ] τα τσετῆνα γ4. 

οι ΣΤ οἰχον 

καϑὼς} φγομ! ϑγγ. Βαγ- Ηδῦσ. 

ἡγαυετὶς βογίαπι εἰν αι “ἄγίγα, οἰ ρμεία μας οχίορ ἰπ οδυΐανι, εἰ ἑσοπὲ 
εἰδὲ ; ῬωεΡ ππογέμμς οβ, Ταιοϊξ, Τα]. ἀναςᾶσα] ἀνάςα Οοηρὶ. ΑΙά. 
εἰς οἶκόν σα] α σε 44. εἰς τον οικον σῈ 74, 243,.247. ΑἸΙεχκ. ἐν τῷ] 

πόδας σε} τοδα σε γ4, τοῦ. ΑΙοχ, 
Ργαεπηϊτε, τοὺς ΟΟΠῚΡ]Ι. τὴν τοόλιν] ργαπηζτι. εἰς 74. 247. 

ΧΙΠ. κόψονται αὐτὸν] κοψεται 44. κλαύσεσιν αὐτὸν (εχ Οοάϊ- 
(ε5 ϑεγρίὶ. αὐτὸν 15] αὐτὸ 247, ΟοΙρΙ. αὐτὸν 29] αὐτο 247. 
λ ἵεχ Οοάΐοες ϑεγρὶὶ. ὅτος μόνος] «τως μονος ς2. αὐτὸς μόνος [εχ 
(ὐοαϊοες ϑεγρὶὶ. τῶν Ἱεροδοομ,] ἐν τῳ Ῥοξοαμ, 44. πρὸς τάφον] 
εἰς ταφον 74. εἰς τὸν ταφον 24). ταερὶ τῇ Κυρίᾳ] αὶ τα 44. παρα 
Κυριξ 247. : ᾿ 

ΧΙΨΝ. Κύριος ἑαυτῷ} ΤΥ. ς2, 123, 26, 242. (αἴ. Νίο. ἕαυ- 
τῷ] αὐτῶ γ4. βασιλία ἐπὶ Ἰσραὴλ] βασιλεα Ἰσραηλ 44. καὶ 
ἔτι) καὶ τί ΑΙεχ. καὶ ἔγι--Καὶ πλήξειε ἴῃ ἑοη, ἔεᾳ.] καὶ ἔτι" καί 
γε νῦν καὶ πλήξει (ἢ) 4, τῶι, τ44, 242. χαΐ γε νῦν] καὶ νῦν 
ΑἸεχ. : 

ΧΝν. Καὶ πλήξει Κύριος] ,, καὶ 44. Κύριος τλήξει ΑἸεχ, 
τολήξε!} τυψει τοῦ. πιαγρ. καϑα] καϑως 2470. ὃ κάλαμος] ὃ 
ἄνεμος 1. ἔκχτιλεῖ] ἐκτελεε Π1,| ἀπὸ ἄνω] ἀπὸ ανωϑὲν 44. 
τῆς ὠγαϑὴῆς ταύτης] α ταντης 247. πατράσιν αὐτῶν] πατράσιν 
αὐτὸν 242. λικμήσει] λικμισει 2.44. 

ΧΥΙ. Καὶ δώσει; καὶ παραδώσει; τ. ΑΙεοχ. ὃς ἐξήμαρτεν} 

χαὶ ἐχτιλεῖ τὸν Ἰσραὴλ ἀπὸ ἄνω τῆς 

᾽ Ἶ τή 

ἐν σ- 0, ἸΏ 

κτλ ΧΙ]. Καὶ σὺ ὅτε. δά Άη. ςοπ.} ἔσες ἐμ ἰδὲς αὶ γπὸ: δὲ δζοῦ ΠΣ ΣΝ 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

τὸν Ἰσραὴλ χάριν ἁμαρτιῶν Ἱεροδόαμ, ὃ ὃς ἥμαρτε χαὶ ὃς ἐξήμαρτεν. Ἰσραήλ. 
ΚΕΦ. χ]ν, 

Καὶ ἀγέςη ἡ γυνὴ 

Ἱεροξοὰμ, χαὶ ἐπορεύθη εἰς Σαριρά' χαὶ ἐγένετο ὡς εἰσῆλθεν ἐν τῷ προϑύρῳ τοῦ οἴκου, χαὶ τὸ 

ἰόν ὧν ἀπέϑανγε. 

17. 

Καὶ ἔϑαψαν αὐτὸ, χαὶ ἐκόψαντο αὐτὸ πᾶς Ἰσραὴλ χατὰ .τὸ ῥῆμα Κυρίᾳ 18. 

ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δόλε αὐτῷ ᾿Αχιαὶ τϑ τροφήτε. Καὶ ΦΈ  ὅ 8) ῥημάτων Ἱεροδοᾶμ ὅ ὅσα ἐπο-.10. 
λέμησε καὶ ὅσα ἐξασίλευσεν, ἰδὲ αὐτὰ γεγραμμένα ἐπὶ βιδλίου ῥημάτων τῶν ἡμερῶν τῶν βασι--: 

λέων Ἰσραήλ. Καὶ αἱ ἡμέραι ἃς ἐξασίλευσεν Ἱεροδοᾶμ, εἴχοσι χαὶ δύο ἔτη" χαὶ ̓ ἐκοιμήϑη μετὰ 

τῶν πατέρων. αὐτϑ' «χαὶ ἐξασίλευσεν ᾿Αδὰξ υἱὸς αὐτξ ἀντ᾽ αὐτᾶ.} Καὶ Ῥοβοὰμ υἱὸς Σαλωμὼν 

ἐξασίλευσεν ἐπὶ Ιόδαν" υἱὸς τεσσαράκοντα καὶ ἑνὸς ἐγιαυτῶών 'Ῥοξοὰμ ἐ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόγ'" 

χαὶ ἐπ]αχαίδεχα ἔτη ἐδασίλευσεν ἐν Ἱερεσαλὴμ᾽ τῇ πόλει; ἣν ἐξελέξατο Κύριος ϑέσϑαι τὸ ὄνομα 
αὐτϑ ἐχεῖ ἐχ πσπασῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ" χαὶ τὸ ὄγομα τῆς μητρὸς αὐτῷ Νααμὰ ἡ ̓ Αμμωνίτις,. 

Καὶ ἐποίησε Ῥοξοὰμ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου" χαὶ πσαρεζήλωσεν αὐτὸν ἐν πᾶσιν οἷς ἐποίησαν 
"᾿ ρ δῶν ὁ 

οἱ πατέρες αὐτῶν ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν αἷς ἥμαρτον. 

ςἥλας χαὶ ἄλση ἐπὶ πσχάντα βενὸν ὑψηλὸν, χαὶ ὑποχάτω παντὸς ξύλε συσχίδ. 

Καὶ χοδόμησαν ἑαυτοῖς ὑψηλὰ χαὶ 
Καὶ σύνδεσμος 

ἐγενήϑη ἐ ἐν τῇ γῆ, χαὶ ἐποίησαν ἀπὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων τῶν ἐσϑγῶν ὧν ἐξῆρε, Κύριος ἀπὸ 

προσώπου υἱῶν Ἰσραήλ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ. πέμπίῳ βασιλεύοντος Ῥυξοὰμ, ἀνέξῃ 

Σεσακίμ βασιλεὺς Αἰγύπ]α ἐ ἐπὶ Ἱερεσαλήμ. Καὶ ἔλαξε ̓  τ Σντας τὰς ϑησαυρὲς οἴχε Κύριε χαὶ 
οὐδς ϑησαυρδς οἴκδυ τῷ βασιλέως, χαὶ τὰ δόδατα τὰ χρυσᾶ “ἃ! ἔλαξε Δαυὶδ ἐκ! ιχειφθργτῶν σαί- 

αος 123. ὅτος ἐξήμαρτε ΟΠιγίοῖ. νί. 26ν6. Ἰσραήλ 29] ργρηϊε, 
ἐν 216, 242. ργδεπλϊτ. τὸν 247. Αἰεχ. ΟἸιγίοῖ, 1. οἱ, 

ΧΨΙ. εἰς Σαριρα] εἰς τὴν Σαριρα 44, ζ2, 74, 92, τού, 120, 121, 
134), 1445) 236} 242. (κε, Νῖς. εἰς γῆν Σαριρα. 123. ΑΙεχ. εἰς τῆν 

Σαριδα 247. εἰς τὴν Θερσά Οοπιρί. εἰς τὴν Σαρηρά Αἰά. καὶ 
ἐγένετο} αὶ ἐγένετο 44. ὡς εἰσῆλθεν] ὡς ἡλ,εν 44. τού, 247. 

ΧΥΠ. ἔϑαψαν αὐτὸ] εϑαψαν αὖον γ4, 12, 121, 1345) 144) 
236, 242. ΑἸεχ. (αι. Νίο. ἐκόψαντο αὐτὸ] εχοίψαντο αὐἦον 52, 
(134. οοττ.) 236, 242. ΑΙοχ. εκοψαντο αὐτω γ4,) τού, 120. πᾶς 
Ἰσραὴλ--- Κυρίου] καῖα τὸ ρημα Κυρια τας Ισραηλ 247. ὃ ἐλάλη- 
σεν δίς. δὰ ἤη. ςοη).] αὶ 44. 

ΧΙΧ. Καὶ τοερισσὸν ὅζο.} (ὐοπηπηᾶ 19, εἴ 2ο. ἰηΐεγῖς (οάεχ 243. 

0 κα δὰ ἔπ. οδρ. χΙϊ!. Καὶ περισσὸν ῥημάτων] Και περι τῶν ρη- 

μαΐων 144. ῥημάτων) α 44. ῥημα ς2, τῶι, 242. Οοπιρί. ΑΙά, 
(ι. Νῖς. Ἱεροβοὰμ] τῶ Ἱεροδοαμ 52) 121, 248. Οὐιρὶ. ΑΙά. 
(αι. Νίς, ἐπὶ βιδλίξ] ἐπι βιδλιον ζω. τῶν ἡμερῶν] λ΄ τῶν 144. 
τῶν βασιλέων] των βασιλειων 343. τλᾶτρ. 

ΧΧ. Καὶ δὲ ἱ ἡμέραι] ὁ αἱ ημεραι 44... αὶ αἱ 120, 134. ἃς ἐξα- 
σίλευσεν] α ὡς 44. Ἱεροξοὼμ!] α 44. εἴκοσι χαι δύο] εἴκοσι δυο 

121) 1445) 226, 242. (243. Ὠ)ὰγρ.) ΑἸεχ: εἴκοσι καὶ δύο ἔτη] ετὴ 

φικοσι δυο 44. τό. ᾿Αδαδ] Αδαδ 44, ς2, 745» 92) τού, 120, 1219 
134) 1445) 236, 2342, 243. ΑἸά. (αι. Νίο, Ναϑαν 24)η. Ναδαδ 
Οομηρί. Ναξὰτ ΑΙεχ. Αδαδ υἱὸς αὐτῷ] υἱος αὐτε Αδαδ 243. 
ΧΔΥΡ. 

ΧΧΙῚ, ἐβδασίλευσεν) α 5ἷαν. Οἴτορ. ἐπὶ ̓ Ιῴδαν] ἐπι [εδα 11, 74, 

134724ς. -Ἐ καὶ Βενιαμιν 19, 93, 1ο8, 246. ἐπι [πδὰ ἐτὴ μα΄. 44. 
ἔν γὴ ἱπδὰὼ καὶ Βενιαμειν 82. ἐπὶ [αϑα καὶ Βενιάμιν 158. -Ἐ ὡσει 
δέκα καὶ ἕνα ενιαντον 347. υἱὸρτ-ἐνιαυτῶν υιος μ΄. ἐτῶν γέγονως 
καὶ ενιαύἶα ἐνος 74. καὶ ἦν αὐτῷ τεσσαράκοντα καὶ ἕν ἔτος αν. 
Οἴτορ. υἱὸς τεσσαράκονϊα-- βασιλεύειν αὐτόν] κα οὐπὶ ἱπιεγΐηςεά, 
347. υἱὸς τεσσαρώκονα ὅς. δὰ ἤῃ. ςοπ).} α 44. τεσσαράκοντα 
χαὶ ἑνὸς ἐνιαυτῶν] τεσσαρακαΊα εἐνος ενιανΐον 242. ἑνὸς ἐνιαυτῶν] 

νος ἐνιαυτε ΧΙ, 123, 236, 4Ζ4ς. Οαϊ. Νίο. ἐνιαυτῶν] ἐτῶν 10, 
93» 1οϑ, 546. (ὐοπιρ. ἐνιαυτῶν Ῥοξοῶμ)} ἐν τῷ (ἢς ταηεπά.) Ῥο- 
δοὰμ 82. α Ῥοξοαμ τού, 246. ἐν τῷ βασιλεύειν] εν τω ̓ βαει- 
λευσαι 19, 82, 93. ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν] α 442. ὅτε ἤρ- 
χετο βασιλεύειν δῖαν. ἐμ τέσπατε εαρίδε Νυὶρ. καὶ ἑπΊακαί- 
δικα] και δεκαεπῆα 11, ό4, τι, 244, 946. α καὶ 24ς. 
λὴμ!] ἐπι ἱερασαλημ, τοϑ, 247. Οοπιρὶ. τῇ ἢ τόλε!} τὴν σολιν 247. 
ἣν ἐξελέξατο] ἐν ἢ ἐξελεξαῖο 19, 93» 108. Οοπιρὶ. ἢ εξελεξατο ςς, 
64, τού, 119, 24ς. -“ αὐτω 247. ἐκ πασῶν φυλῶν]. ἐκ τάσων 
τῶν φυλων 93) 245. Ργεεγηϊξ, καὶ ἱπίος ἅποοβ Αἰεχ. ἐκ πάσης φύλης 
δῖαν. Οἴἶτορ. τὸ Ἰσραήλ) α τὰ 74) τού, 123, 134) 144, 236, 242. 
ΑΙά. δι. Νῖς. καὶ τὸ ὄνομα] α τὸ ΑἸεχ. Νααμὰ] Μαα- 
χαμ 11. Νααναὰ ΧΙ, ςς, 6495 82, τοβ, 246. αν. Οἰορ. Νααναν 
γι. Μᾶααναν 93. Νααννα τ19, 243, 244. Νααμ τΔ1. Νααμμα 
:ς8, 5.47. Ναμα 24ς. Νανὸ ΑΙά. Οεοτρ. Νααμὰν (τ. Νῖς. 

ἐν Ἱερεσα-.. 

Κ ΡΝ 
ἡ ̓ Αμμωνίτις ἀπε τὸς Π. ἡ Αμμανιτις ΧΙ, 64, 92) 121) 123; 

2437) 344 Οδι. Νὶς. ἡ Αμανιτῆς (10. Τογίλῃ Ἀμανιτις) 71) 1οϑ, 110, 
24. ἡ Ἀμανεῖτις 82. ΔΑμμανειτὴς 93. ἢ ̓ Αμανίτις 1445 18. 

Οομρὶ. ΑΙεχκ. ἡ Αμμανιτὴς 236, 242) 247. ΑἸά. 
ΧΧΙΙ. ῬῬοξοῶμ)] α 44. ἴαδας ξ2, 74, 92, τού, 120, 121, 134, 

144, 236, 242, 247. (οπιρὶ. ὁ Ιέϑας (δῖ. Νίος. ἐνώπιον Κυρίου] 
εναήῳ Κυριε 44. τταρεζήλωσεν] τοαρεζήλωσαν ΑἸά. ΑΙεχ. αὐ. 
τὸν] , Αγηι. τ. Ασγὶ, ἕἘά. οἷς ἐποίησαν] οις ἐποιῆσεν 44. ᾿οἷς πα- 
βεζηλωσαν 64. ΑΙά. κα ἐποίησαν 247. οἱ ττατέρες δες. δὰ ἔπ. ςοπι.] 

λ 44. 
74) 82, 929 108, 119»), 1209) 1217) 134) 1447 18, 236, 242, 243, 247. 

Οοπιρί. ΑΙ4. ταΐερες αὐτῇ 2Ζ4ς. ἐν ταῖς] και εν σασαις ταῖς 10, 
82, 93. 1ο8. Ργδεπητι, καὶ 64) 74, τού, 120, 121) 123, 13 148, 
343» 244. ̓ΑΙά. (δῖ. Νῖς. Ῥταδγηῖτί. Ι4επὶ ̓πῖοῦ ἅησο5 Αἰεχ. ἐν ταῖς 
ἁμαρτίαις αὐτὼ» καὶ αἱν (0) ταις ἀμαρτιαις αὐΐξ 24ς. καὶ κατὰ 
τὰς ὡμαρτίας αὐτῶν Ατ. τ. Ατῃ. Εά. ὡμαρτίαις αὐτῶν] ἀμαρ- 

τιαις αὐΐα 2. ἥμαρτον) πμάρτανον 64, 1:8, 24ς. εζημαρτον το. 
ΧΧΙΙΙ. ᾧῳκοδόμησαν} ὠκοδόμησα (Πο) 93. οἰκοδομήσαν (Πε) 

242. - ἑαντοῖς ὑψηλὰ] και οἱ ἀνδρες [6δα ὑψηλὰ 44. ργαηιίτι. καὶ 
αὗτοι ς2. ργαβηηἶτς. καὶ αὐτοι 74, 92, ιού, 120, 121, 134) 144, 236, 
242, 247. ΑΙά. ΑΙεχ. ργφπηῖτῖ. αὐτοι 123. (Αἵ. Νίς. πη. 1. Αγη, 

Ἑά. αὐτοῖς ὑψηλὰ Ἰπεοάοτεῖ Ο.. 4ς. ἴῃ Ξ3Άερ. ΡΥβοπηϊτ, ὅτοι ϑ[ν. 
καὶ ςἡλας] καὶ ςηλὴν 24ς. κα ΑΙπι. τ. Αττῃ. ΕἘὰ. στάντα βενὸν] 

τᾶν βενον ζ4ς. ὑψηλὸν] υψηλου 111. συσκίᾳ] καΐασκιε 82. 
ὠλσώδας. ΤΙ βεοδοτεῖ, ἰος. οἷ σιῳκίνον (ἰεξῖο [οτῖε Πηριυίατ!5) 8[αν. 
Οἴἶτορ. 

ΧΧΙΝν. Καὶ ΣΝ ρα τ γ"] εἰ οὐϊαἰὶ δγμμὶ ἱπ Ἴεγγα ΑΓΩ,. 1. 

Ασα. Εὰ. ἐγενη ἐγένετο το, 82, 93, τοβ. Οοπρί. Ὑβεοάοτγεῖ. 
Ἰ. οἷ, εἐγεννηϑὴ 242. ἐν τῇ γη] -ἴ αὐτῶν Οεοτρ. ἐποίησαν] 
ἐποιησεν 44) 98, 93) 108, 236, 242. Οομρρὶ. ἀπὸ πάντων τῶν] 
λα τῶν 44) 745) 1342) 1445) 236, 242, 247. (Ὧι. Νῖς, ὙΠΒεοάοτεϊ. Ἰ. εἰ, 

Βαθεῖ τῶν ἴῃ ομαγαῦ,. τηΐποτε Αἰεσχ. τῶν ἐϑνῶν] α τῶν 144.- ἐξῆρε] 
ἐξώρισε Ὑποοάοτεῖ. 1. οἷ. ὠ υἱῶν] ργαπιῖτῖ. τῶν 93, 1οϑ, τ ς8, 246. 
(οπρρὶ. Ὑμεοάογεξ, Ἰ, εἴ. 

ΧΧΨΝ. ἐν τῷ ἐνιαυτῷ --Ῥοξοὰμ] ἢ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ, ἐν ᾧ ἐδασίλευσε 
Ῥοξωὰμ Αγηϊ. σ. Αγ. Εα. ἕν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ αἰμπῆρ] ἐν Τὼ 

τπεμπῆω ἐνιαντω 46. τῷ πέμπ]ῳ] τὸ Ἑ (Ης) 242. τῷ τρώτῳ Ο Αΐ, 
ΝΙς-. Ῥοξοὰμ!] Ιεροδοαμ 44. Σεσακχὶμ] Σεσάκειμ 93: τεῦ, 

δᾷς. Αἰεχ. Σασὰκ Οοπιρὶ. Θεοῦρ. Σοσακὶμ Αται. Ἐά. ἐπὶ 1ε- 
ρασαλὴμ] «ν Ιερεσαλημ 246. επι Ἰσραὴλ 247. 

ΧΧΥῚ. πάντας τὲς] α πάντας Αἴεχ. Ατπι. τ. οἴκου Κυρίου] 
λα θικοὺ 58, 74, 120, 134) 144, 216, 242, 247. τοῦ οἰκξ του Κυριοὺ 
1 48. καὶ τὰ δόρα]α--εἰς Ἱερασαλὴμ}) κα οὐαὶ ἱπτεγπιαά. Οοπιρί- 
τὰ ; δόρατα. τὰ δορα ΧΙ. τα δωρα τοῦ, 134. (242. υἱ νἱἀεῖυτ.}) τὰ 
ΑΙά. τῶν τιαίΐϑων] αὶ Ατπι. ᾿. Αγη). ἙἘά. ᾿Αδραζαὰρ] Αδραζαρ 
44, 64, 71) 74γ. 92, 121) 123γ 1ς8. Αἰά, (ας. ΝΙς. Ανδρααξαν 82. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

35. 
26. 

οἱ πατέρες αὐτῶν] οἱ τσατερες αὐἾον 111, ΧΙ, 19), ζ2γ64, 71, ." 

τ ᾿ 

Αδρααζαρ 93, 108, 119; 24ς. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. Ανδραξαρ τού, 1320, Μῃ 



ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ Γ, κεφ. χιν. δ ΙΝ 
δὼν ̓ Αδραζαὰρ βασιλέως Σαδᾷ, χαὶ εἰσήνεγχεν αὐτὰ εἰς Ἱερεσαλὴμ τὰ πάντα ἃ ἔλαξεν, ὅπλα 27. τὰ χρυσά ὅσα ἐποίησε Σαλωμῶν, χαὶ ἀπήγεγχεν αὐτὰ εἰς Αἴγυπῆον. Καὶ ἐποίησε Ῥοξοὰμ ὃ βασιλεὺς ὅπλα χαλχὰ ἀντ᾽ αὐτῶν. χαὶ ἐπέϑεντο ἐπ’ αὐτὸν οἱ ἡγέμενοι τῶν παρατρεχόντων οἱ 28. φυλάσσοντες τὸν ττυλῶνα οἴχου βασιλέως, Καὶ ἐγένετο ὅτε εἰσεπορεύετο ὁ βασιλεὺς εἶ; οἶχον Κυρίβ, χαὶ ἦρον αὐτὰ οἱ παρατρέχοντες χαὶ ἀπηρείδοντο αὐτὰ εἰς τὸ Θεὲ τῶν παρατρεχόντων, 29. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ῥοξοὰμ χαὶ πιάγτα ἃ ἐποίησεν, οὐχ ἰδὲ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιξλίῳ 30. λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιόδα. Καὶ πόλεμος ἦν ἀγαμέσον Ῥοξοὰμ χαὶ ἀναμέσον Ἵε- 31. ροδοὰμ πάσας τὰς ἡμέρας. Καὶ ἐχοιμήϑη Ῥοξοὰμ μετὰ. τῶν πατέρων αὐτῇ, χαὶ ϑάπηεται μετὰ , τῶν «πατέρων αὐτῷ ἐν πόλει Δαυίδ' χαὶ ἐξχσίλευσεν ᾿Αδιὰὼ ὁ υἱὸς αὐτῷ ἀγτ᾽ αὐτῇ, 

ἃ 

9 ρο 
; ΗΝ ΓΑ 

ρ 
:, ΚΑΙ ἐν τῷ ὀχτωχαιδεχάτῳ ἔτεϊ βασιλεύον)ος Ἱεροξοὰμ υἱᾷ Ναξᾶὰτ, βασιλεύει ᾿Αδιὰ υἱὸς Ροξοὰμ --- 

5 Ν 3. 2 . ΄᾽᾿,΄ Ἂν 
. 

». ΓΕ κσιυσασαυκασασου, Στ ΜΝ, 

2. ἐπὶ Ιόδαν. Καὶ τρία ἔτη ἐξασίλευσεν ἐπὶ Ἱερεσαλήμ" χαὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτὰ Μααχὰ ϑυ- Δ 3 ᾽ ν») ΄ ρο 
ΓΟ 

βῷ 

3: γάτηρ Αξδεσσαλώμ. Καὶ ἐπορεύϑη ἐν ταῖς ὁμαρτίαις τὸ πατρὸς αὐτῇ αἷς ἐποίησεν ἐγώπιον 

134, 144,)242. Αδραζαν 243, 244. βασιλέως ΣεΒὰ] βασιλεὺς εοῃ,.] ἄνάμεσον Ῥοξοαμ πάντας (ἢς) τας ἥμερας τῆς ῥωης αὐτὰ χης. Σοδᾶ ΑΙ4. καὶ εἰσήνεγκεν} καὶ δσήνεγχαν 44, 74. καὶ εἰσηγαγεν Ῥοξοαμ.--Ἱερδξοαμ] Ιεροθοαμ, καὶ ἀναμεσον Ῥοδοαμ 244, 247. Ῥυ- ᾿ 1 (8. αὐτὸ 15] α Αἴπης 1. Ασῃ, Εάὰ, εἰς Ἱερασαλὴμ] ρος 1-- δοαμ καὶ ἀναμέσον] κα 92. ΑΙά. καὶ ὠναμέσον] κα ἄνάμεσον 44) γ1, 
5 }: ρεσαληῆμ 246. τὰ πάντα ἃ ἔλαξεν] τα πανῆα ἐλαῦι όᾳ, γι, τς8, τοβ. οπρ. καὶ ἀναμέσον Ἱεροδοὰμ] , Θεοῦ. Ἱεροξοὰμ---- 2345, 246. Αἴεχ. “τῷ πᾶντα: ἔλαθε δὲ 9[Δν. Οἴγορ. παϊα ταῦτα ἣν πόλεϊ Δαυὶδ ἰῃ ςοχη. ε4.] Ιεροξοαμ, μέϊα των τσάτερὼν αὐτὰ εν τσο- 

ἔλαξε 8ῖαν. Μοί. τὰ πᾶντα---χρυσὰ 29] παῦϊα ἐλαξεν, καὶ ελα-ἪἠἙ λει Δαυμ 242.ὡ. πάσα; τὰς ἡμέρας] α 236, ἐν σάσαις ταῖς ἡμέ- 
δὲν οπλα τα χρυσα ΧΙ]. τὰ παντὰ εἐλαξε, καὶ τα ὅπλα τὰ χρυσα ραις ταύταις ϑϊλν. Οἴτορ. (19. υἱ νἱἀεῖιγ.) 85, 93» 1Ἰοϑ. ἤἢς, ργρεπηο καὶ, Οοπρ!. ὅπλα τὲ ΧΧΧΙ, Καὶ ἰκοιμήϑη---ἶν πόλει Δαυίδ] και ἐχοιμηϑὴ Ῥοβοαμ 
χρυσὰ) ῥταταῖτι. καὶ ἐλαξεν 52) ὅς, 64, 74) τού, 120, 121,1 34,144), καὶ ϑαπῆεται “16. “Ῥοξοὰμ] Ἱεροδοαμ, γι. μετὰ τῶν πατέρων 
236, 243, 247. ΑἸεχ, Οαῖ, Νίς. Αγηχ ΕΔ, ῬΓΒΕΠΉΪΣ, καὶ τὰ 71, 82, αὐτῷ 137] 246. καὶ ϑαπΊεται) - Ροξοαμ, 82. καὶ ἐτάφη (41 τὺ ως 
1ς8. Ῥγρηζ, χαὶ ἐλαῦδεν τὰ 110, 123,) 244. χαὶ ἐλαῦξεν οσπλα χρυ- Αἴ. σ᾿ Ασῃι. Εὰ. Οεογρ. ϑῖδλν. ἐν όλει Δαυίδ] - και ονομᾶ τῆς 
σα 242,)24ς. Ῥγρτηϊε, καὶ Αττη. σ. Οεοτρ. δῖαν. Μο. ὅὕπλα τὲ μητρος αὐἷΐξ Νααμα κἡὶ Αμμανιτις 52. Οὐπηρὶ. -Ἐ δράδπν, ηἰῆ ᾿Αμανΐ- χρυσὰ ἃις. τὰ ἔπ. “οπ1.} α 44. ὅσα ἐποίησα] ἃ ἐποιῆσε ζξ, 923, τις, ΑἸἰεχ. - χαὶι ὀνομῶ μῆτρος αὐῇας Νααμα ἡ Ἀμανιτις γ4. Αστη. 1.ὄ 
1οϑ, “46. Οοιρὶ. ἃ ἐλαδε 82. ὅσα ἐποίησε ὅς. δὰ βη. σοη}.} - οδάετῃ, ἡἱῇ Αμμανητις, τοῦ. Ἢ ολάεπη, ηἰᾶ Αμμανιτις, 120, 121, 
λα ΧΙ, γ)γ1. καὶ ἀπήνεγκεν -- ΑἸγυπῆον] Λ Οὐπὶ ἱπίεγπιοά, το, ς2, 74, 134) 144. Οαὶ, Νῖο. Ἢ εαάεπι, εἰ Αμμανιτης, (236. ἀμ. 8η Αμμα- 

7 80, 9, 93» τοῦ, τοϑ, 120, Ι21, 134» 144) 236, 242, 247. Οοπιρί. γιτις.) 242. Ἢ χαι ὀνομα μητρος αὐΐου Νααμμα καὶ Αμμανιτὴῆς 247. ΑΙεχ. Ασηι. σ᾿. Αππῃ. Ἐά, αὐτὰ] λ δ, 158, 244, 24) χ46. ὅπ εἰυϊαίε αυϊά : ποριδρρ αμίσρε μιαίγὶς ἐὐμς Νααρια “«ἄρπρεααίεὶς γυϊρ. 
ΧΧΝΊ]. ἐποίησε Ῥοξοὼμ. ὁ βασιλεὺς] Ῥοβοαμ ἐποιήσεν 44. ἔποι- καὶ ἐδασίλευσεν ὅζο. δὰ ἔπ. οοπ}.}]. 246. ᾿Αζιὲ] Αὔια ςς, ό4,γ1, . -- , σεν ὁ βασιλεὺς Ῥοξοαμ. 71) τού, 121, 123, 134, 144, 236, 242,44, 8, τοβ, 110. 148, 24ς. ΟΟγηρΙ. Θεοῦ. διαν. α Ηϊς 93. ᾿ ὁ υἱὸς 

τες 447. Ὁ βῖ. Νῖο, “Ῥοδοῦμ ὁ βασιλεὺς] , 245. κα ὁ βασιλεὺς Θεοῖρ. αὐτῶ] , ὁ ΧΙ, 44). 71) 74γ) 82) 110, 134. 144, 158, 236, 245, 244, "ς ὅπλα χαλκᾶ] οπλα χρυσα 93. ὅπλα χαλκᾶ ἀντ᾽ αὐτῶν} αντ 247. Οὐοπηρὶ. ΑἸεχ. (δῖ. Νίος. ὁ υἱὸς αὐτῷ ἐἶντ᾽ αὐτ] ἀντ᾽ ἀντου ἃ ι) αὐϊων οπλα χαλκα (ΧΙ. υἐ νἱάεϊυτ.) τὰ ἴ) 123, 236, 242, 247. ΑἸεχ. υἱοφ αὐτῷ Αδιαο3. ἀντ᾽ αὐτῷ] 244. μετ᾽ αὐτόν Αττῃ. ᾿. τ ας, Νὶς.. δντ' αὐτῶν] α 44, 74, τοῦ, 120, 134,)144.- ἐπίϑεντο] τῆς ᾿ . ἐϑέντο ᾿ς8, ἐπέϑεν (ἢς) 24ς. ἐπ᾽ αὐτὸν] ἐπ’ αὐΐων 544. Οουρρι. Ι. Καὶ ἐν τῷ] α καὶ το, 93, τοϑ. ( οπΊρὶ. εν δὲ τῳ 44: ὄκτω- 
Αἴεχ. δῖ. Νίς. τῶν παρατρεχόντων] των περιτρεχούϊων 247. πὸ καιδεκάτῳ] ογδόῳ καὶ δεκαῖῳ ΧΙ, 44, 645) 71, γ4, τού, 110, 120, 121, τῶν προτρεχόντων ἐνώπιον αὐτῷ δῖαν. τὸν τουλῶνα] τῶν τουλωνὰ 93:. 134, 144, 1ς8, 24). ΑΙ4. ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει] καὶ καὶ ̓  ἔτη (0) οἴκα βασιλέως οἰκα Κυριε 82, 93, 108. - Ῥτδε τε, τὰ 110, 243. οιχξ 242. ββθασιλεύονἼος] τῆς βασιλείας Αττα. τ. Αγω. Ἐα᾿ δίαν. γερπὶ Κυρις του βασιλεως τ 8. βασιλέως] του βασιλεως ΧΙ, ςς, 64. γι, συϊς. ἸΙεροξοὰμ) Ῥοδοαμ, “36. νὶξ Ναξὰτ] , 445 236, 245, 74) τού, 121, 134) 1445 236, 242, 243, 244,)24ς, “46, 247. (οπρὶ. 24ς. Ναξάτ) Ναξαϑ (οοιτ. Ναξατ) 11. βασιλεύει] βασιλευ- ΑΙά, ΑἸεχ. 

ὄντος 93. εδασιλευσεν 247. ἤρχετο βασιλεύειν ϑῖαν. Οὐἶορ. βα.- ΧΧΨΊΠ]. Καὶ ἐγένετο---οἶκον ΚυρίΒ] αὶ οὐπὶ ἰπιεγπγθά. 93. ἐγέ- σιλεύει---Ῥοξοαμ}) αὶ ουπη ἱπιίδγηχδά. 236, 242, 24ς. ᾿Αδιὲδ] Αὔια ψεὲτῸ} α 44. ὅτε εἰσεπορεύετο] οταν εἰσεπόρενετο ΧΙ, ὅς, ττο, τς8, . (με δἰ) ξς) 64, 71) 82, το, 18, 246. ΟομηρΙ. Θεογρ. ϑ[αν. “Αῤίανα 344).24ς, 246. ὡς ἂν εἰσεπορευετο 82, ιοϑ. Οοπηρὶ. ὅτε εἰσπορεύ- γυϊν. ᾿Αδικ υἱὸς Ῥοβοιϊμ] Ϊεροξοαμ νιος το. Ῥοξοαμ νι Ναθαν ἐσϑαι ἤρχετο 5ϊαν. Οἰἶγορ. εἰσεπορεύετο] ἐπορέυετο 44. ὅὄβασι. 932. ἐπὶ Ἰάδαν] ἐπι Ιαδα ΠῚ, το, 64, (1 ς8, φᾷς. ΑἸά, ἢς 1ηδ4.) ΓΔ λεὺς] 71: εἰς οἶκον] εἰς τὸν οἰκὸν 44. καὶ ἦρον] και ραν ςς,) γϑπηῖϊι. ἀντ᾽ αὐΐα 246. : ᾿ ᾿ς 246. ΑΙεχ κ και 247. Οοπιρὶ. Απῇ. τ. Αγ. Ἐά, ϑ8ἴαν. Οἴιορ. .11, Καὶ τρία] καὶ δέκα και ἐξ (ἄυο ῥυίογα νετῦα Ρυπέξίς ηοίλ- ( “ καὶ ἀπηρείδοντο δες. Δα ἤῃ. ςοπ:.] καὶ τράλιν ἐπέγρεψαν εἰς τὸν ϑησαυ- 13) ς2. ἕξ και τρια 246. " τρία] ἐξ 1], το, 44, 74, 82) (το. νἱτ- ρόν. 8ιαν. Οἶγορ. δἰ ἐμεγηπι γέρογίαδαπι εἶδα αἱ ἀνπιανιοπι αγίμρα “εω4- συΐα ττδηβῆχ. Ὁ αἱ. πὶ. δ᾽ ἴυρτα ἰςρι. τρια.) τοβ, 120, 134.) 144,)242, γίογμπι. δῖαν. Μοίαά. ἐπηρείδοντο!] απερειδονῖο 64, 82, τι. ἀπετι- 243. ϑικαεξ 11. δέκα και ἕξ 92, 121, 123, 436, 247. (δι. Νίς. ϑέντο 71. αποχαϑιρον 158. ἐπέρειδοντο ΑΙά. αὐτὰ] ΡοΙΈ αὐτὰ τρία ἔτη] ἐξ ἔτει (ῃ5) 9,4. ἐπὶ Ἱερεσαλήμ] , Π, 24ς. εν Ἰερεσα- . ἄυο νεὶ «τ νεγῦα ἤπηϊ ογαί ἴῃ (οάϊοθ 242. εἰς τὸ Θεὲ] ὥρος ϑα- λημ 64, 93, τοϑ, 123,1 58, (243. Ππᾶγᾷ.) 246. Οοτρῖ. ΑΙοχ. ϑἴαυ. λαᾶμον 110. ΠΊΔΡ, εἰς τὸ Θεὲ τῶν ταρατρεχόντων] ἐπ Ιἦνε (εμέαγίο.. καὶ ὄνομα} κα καὶ 8[αν. Οἴτορ. τῆς μητρὸς}, τῆς 44, 74, τοῦ, γα Αττη. Ἑὰ. “σή αγρραρεδααγ μη »Κηιαγίογεπ γυ]ν. τὸ Θεὲ] τὸ 134) 144) 236, 242, 247. Τὴ ἰβῆτρι ςς, 71. Μααχὰ) Μαασχα ΟΘρεκδε τ9. τὸ Θεαᾶι γ1. τὸ Θεκδὲ 82, 93, 1οϑ, τς8, 244, 246. γι. Μααχ 247. ᾿Αδεσσαλώμ) Αδεσαλωμ, 134. (144. Οὐομιρὶ. ἃς ᾿ ὙῬμεοάοτεῖ. (,, 46. ἱπ 3 Ἀεξ. Απη. 1. ἰη 8.) Αδῥβαίονι ὅγε. Βατ- Ἠεῦτὦ μα Ἐθτ ον ΧΧΙΧ, καὶ τᾶντα] α καὶ Θεδοῖρ. καὶ πάντα ἃ ἐποίησεν] ΠΙ. Καὶ ἐπορεύϑη] Ξε αὐϊίε Τριοῖξ, σα. Καὶ ἐπορεύϑη---σα» Δ 44. ἃ ἐποίησεν ὁφῶ ἐποιῆσεν 10, 82, 93, 123. ΟΟμρΡΙ. ΑΙεχ. ὃ τρὸς αὐτῇ} ἀναὐκ συ φημ ἐπὶ ογιπίδαις δέεοαίς ραισῖς μὲ Μασ. ἐν ταῖς ἐποιει τοῦό. οὐκ ἰδὲ] κα ιδὲ ΠΙ|,. ταῦτα] , 247. Ατη. 1. Αγ. ὁ ομαρτίαις} εν τσασαις ταις ἁμαρτίαις ἡ4, 92, 123. ΑἸεχ, εν πάσαις  «(Αλὰ Εά. δῖαν. Οὗτορ. ἐν βιδλίῳ] ἐπι βιδλις ΧΙ, 10, 71) 82, 93, τοϑ, ἁμαρτίαις 74) τοῦ, 120. 1 21, 134) 144, 436, 242, 247. Οοπιρὶ. Οῖ, 1:8, 24ς, 246, Οοτηρὶ. εν βιθλῳ 44, γ4» τ19. επι βιδλιω ςς. ἷς, δ8ίαν. τὸ πατρὸς αὐτῇ} ργᾳατηϊεῖ, οι 19, 93,.1ο8, 246. αἷς λόγων] λογου 93. τοῖς βασιλεῦσιν] των βασιλεων 19, τοϑ. Οὐπιρί. ἐποίησεν] ἃς ἐποιησενχ 58. αἷς ἐποίησεν ἐγώπιον αὐτῷ], 44, ἐγώ. ᾿ βασιλέων 93. τῆς βασιλείας αν. πιον αὐτῷ ἐμπροσϑὲν αὐτῇ το, 84, 935) τοϑ, 246. (οπρὶ. ἐνώπιον τ Ὁ ΧΧΧ. ἥν ἀναμέσον] ν ἀνάμεσον ἀναμεσον (ῇς : δὰ ρτῖπ,. ἄναμ. Κυρίου τῇ Θεξ αὐτᾷδρ Ατπγ. τ. Αση. Ἐά, , καὶ οὐκ ἦν] λ κᾶν το, 82, Ῥυμπέτί5 ποῖλϊ, υἱ ἀεἰοηά.) χσ2ο. ἀναμέσον Ῥοξοὼμ, ὅζς. τὰ Βη. 93. ἢ καρδία αὐτῷ] α αὐΐα ΧΙ. καὶ χαρδια αὐτὰ τελεία] εον οίμε γονσ. 1]. | 2)ὃ" : 



" 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 1. 

᾿ 
ΚΕΦ. 

ϑἧ ᾿᾿»»5.ἂᾶε ε ΄ “ Ὄ. ᾿ 

αὐτῷ, χαὶ οὐχ ἣν ἡ καρδία ἀὐτᾶ τελεία μετὰ Κυρίον Θεδ αὐτὰ, ὡς ἡ χαρδία τῇ “πατρὸς αὐτῇ, 
2 » κα ΄ φ ΄ .ν 2. » Ὁ , ,Ν ᾿ 

σοτι διὰ Δαυὶδ ἔδωκεν αὐτῷ Κύριος κατάλειμμα, ἵνα ςἥσῃ τὰ τέχνα αὐτῷ μετ΄ αὐτὸν, χαὶ ςήση 4. 
Ἂ ε 3 Ζ΄ ἣ ᾿“ Ν δὲ » », Κ ΄ 3 ἐξέ λ 2" " ἧς ἐξ ͵ 

τὴν Ἱερεσαλὴμ, Ὡς ἐποίησε Δαυὶδ τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίε, οὐχ ἐξέκλινεν ἀπὸ ππάντων ὧν ἐνγε-. ς, 
ρῷ μ ὗ "»" 3. » 3 ν 2 ε΄ » 4 »- Ζ , 

τείλατο αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτᾶ. [Ἕχτος ἐν βήματι Ουρίου τᾶ Χετ]αίου" ᾿χαὶ 6. 
ᾧ ν- , ν ες ν -ς με ξ Ν. 7 ΩΝ ς », ρῸ ζ ρο » ὦ εἰ, 

πόλεμος ἦν μεταξὺ Ῥοξοαμ, και μεταξὺ Ἱεροξοὰμ, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῇ. Καὶ 7. 

δ ᾿ ΄ » 9. ἈΝ »- ͵΄ Σ) ΣΝ “΄ 

τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Αξιδ καὶ πάντα ἃ ἐποίησεν, οὐκ ἰδὲ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιδλίῳ λόγων 

" ε "“ .“ φῶ ».. 2 νΝ Ε͵Ι ΝῊ , Ζ΄ ἊΡ - ῳ. ἃ ᾿ Ε : 

τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ιόδα, καὶ πόλεμος ἢν ἀναμέσον Αθιδ χαὶ ἀγαμέσον Ἱεροξοάμ. 
ρ ΑΔ ρ 9 ρ" -ο Ζ Ἂν κυ λς ἐ 

Καὶ ἐκοιμήϑη ᾿Αξιὰ μετὰ τῶν ππατέρων αὖτ᾽ ἐν τῷ εἰχοφῳ χαὶ τετάρτῳ ετεὶ τὰ Ἱεροξοὰμ, καὶ 
δος δος 9 ὔ ῷ τ ἐνῷ ΨΈΩΝ " 

ϑάπ]εται μετὰ τῶν “πατέρων αὐτῷ Ἰὲν “πόλει Δαυΐδ' καὶ βασιλεύει Ασα υἱὸς αὐτῇ ἀντ᾽ αὐτῇ, 
ρ. 53 »" 4 Ν 3 ΕἾ “ε Ἀν ω ΄ 3 Ν ΄ 3 ὋΣ Χ ). 7 

Ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τετάρτῳ χαὶ εἰκοςῷ τοῦ Ἱεροδοὰμ βασιλέως Ἰσραήλ, βασιλεύει ᾿Ασὰ ἐπὶ ᾿1όδαν" 
ὕ ῥῤ᾿)᾽ [ 

; -ο 7 .»΄᾿ ἰδὲ Ἁ » ΜΡ Ἃ 

Καὶ τεσσαράχονα καὶ ἕν ἔτος ἐξασίλευσεν ἐν Ἱερεσαλήμ' καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτῇ ᾿Αγὰ ϑυ- 
ς Ζ » ζΖ -- ε Ν᾿ ε . "“ 

γάτηρ ᾿Αξεσσαλώμ. Καὶ ἐποίησεν ᾿Ασὰ τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον Κυρίου, ὡς Δαυὶδ ὁ “πατὴρ αὐτᾷ, 
᾽ δὺ ρε “ .. » ΄ ΝΣ ΄ Δ, 5 ’΄ 

Καὶ ἀφεῖλε τὰς τελετὰς ἀπὸ τῆς γῆς, χαὶ ἐξαπέςειλε πάντα τὰ ἐπιτηδεύματα ἃ ἐποίησαν οἱ τ2. 
7, 9 “Ὁ - ΕῚ ᾿ 7 ς ρ 7 “ Ν εν ε ΄ " 9 7 

πατέρες αὐτ. Καὶ τὴν ᾿Ανὰ τὴν μητέρα ἑχαυτξ μετέςησε τϑ μὴ εἰνᾶι ἡγδμένην, καϑὼς ἐποίησε 

εὐ μνμπαίμι Το. ΟΔΙ. τελεία μετὰ Κυρίε Θεὰ αὐτῷ α 134. 

Θεῖ αὐτὰ] τε Θεκ 44. τὰ Θεξ αὖῇξ 93) τοϑ, 123, 242. (οπρί. (αἴ. 

Νῖς. ὡς ἡ καρδία] - Δαυιδ ΧΙ, 44) 55) 64, 745) 92, τού, τ10, 
123.) 134) 1445) 158, 236, 242, 24ς) 246, 247. ΑΙεχ. Αχηη. 1. Αγ. 

Ἑά. Θεογρ. καϑως ἢ καρδια Δαυιδ 19, 82, 93, τοϑ. (πρὶ. -Ὁ Δα- 
δὶδ' ΑΙά. σαι. Νίς. δῖαν. Μοίᾳ. Μεκὲ ἐγαὶ εον ϑαυϊά Ταιοϊξ, Οα]. ὡς 

ἣν ἡ καρδία Δαξὶδ 5Ιαν. Οὐἶτορ. ,εμὶ οον δαυϊᾷ Ψυϊρ. 
ΙΝ. Ὅτι διὰ Δαυὶδ] ᾿Αλλὰ διὰ Δαξὶδ ϑιαν. Οἶτορ. δε 2γοῤίεν 

Ῥαυϊά Ναὶ. διῶ Δαυὶδ] κα δια 745) τού, 120, 134) 144- τῶ Δανιδ 
82,93. ἔϑωκεν] και ἐγκαἼελιπεν ΧΙ. εγκαελιπεν ς ς, 64, 71) 110, 
243, 244. ΑΙά, εγκαϊελειπεν 158. κατέλιπεν ϑίἀν. ἔδωκεν αὐτῷ] 
εγκατελειπεν αὖον 24ς. εγκαΐελιπε 46.5.0. Κύριος] -- ὁ Θεὸς ς5, 

ςς,,64, 715 74) τοῦ, 120, 1345 1445) 158, 236,24, (243. ΠηΔΓΡ.) 244, 
λ4ς, “46,247. ΑΙά. Ατπῃ. τ. Ατην. Εά4, Θεογρ. δ᾽αν. -Ἐ ὁ Θεὸς αὐτῇ 
Οοπηρ!. (Δ]εχ. οὐπὶ αὐτῷ π᾿ ομᾶγ. τηΐπ.) ονιίμμς Ὅεμς μεν Ψ]ρ. 
κατάλειμμα] -Ἐ εν Ἰσραὴλ 111,24). “Ἔ ἐν Ἱερεσολημ ξ5, 74, τοῦ, 
121) 134) 144, (236. ἀυδ. ἀπ εν Ισραηλ.) 242. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεκ. 
δι. Νίς. Ασηι. 1. ἄστη. Εά, 51αν. εγκαΐαλειμμα ςς. κατάλιμμα 
(Πς) 24ς. Ργϑπηῖῖ. εἰς Θοοῦσ. ἰμεόνπαε ἐπὶ 7εγ αίεσι Ψαυὶσ. ἵνα 

εἤση) αναφῆσαι ΧΙ. ινὰ ςἡ 71,246. ινα φήσει τού. ἕνα ςῆήσας ςήσῃ ̓ 

ϑίδν. Οἰἶτοξ. μὲ μυεέιαγεῖ Ψυΐρ. τῷ τέκνα αὐτῷ} τὰ ΧΙ, 64,71, 

119, 158, 243, 244,)24ς. υἱὰς αὐτῷ Ατπ,. 1. Απη. Εἀ. Μέίμσε ἐγως 
νυ. μετ᾽ αὐτὸν] ἐν ἀυτω τς8. μετ᾽ αὐΐξ 247. καὶ ςήσῃ] 

και ςησαι ΧΙ. καὶ ςερεώσῃ ϑῖαν. Μοίᾳ. εἰ βαίκενει Ψα]ρ. καὶ 

φήση τὴν Ἱερασαλὴμ,] σερεώσας ἐν ̓ Ἱερεσαλήμ, δῖαν. Οἴἶτορ. 

ν. Ὡς ἐποίησε---ἐνετείλατο αὐτῷ] καὶ τσολεμος ἦν μεταξυ Ῥοξοαμ, 
καὶ Ἱεροδοαμ 44. ἐποίησε] ἐποιει 93, 1ο6, το7. οὐκ ἐξέκλινεν] 
ῬΓδηλτ, καὶ 19, 1οϑ, 246. (οιηρί. ὙΠεοάοτεϊ. Ω. 47. πῃ 3 Ἀερ. 

Αγ). 1. Ατη). Εά. Θεός. δἷαν. καὶ εκ ἐξεχλεινεν 93... τῆς ζωῆς] 
λ 24 δ ̓ 

ΝΙ. ᾿Ἐκτὸς--- Χετταίου} μαδεῖ Κα 93,. ΚΕχτὸς ἐν ρήματι] 
ἀλὴν ἐν λογῳ 719) 244. ἐχτὸς τῷ ῥήμαϊος Αττη. 1. Αὥγηι. Εα. διίαν. 
Μοίᾳ. «χωρὶς μόνου τὰ ῥήμαἾος 8αν. Οἶτορ. Ἐκτὸς ἐν ῥήματι 
ἄς. δὰ ἢπ. ςοπι.} βαθεῖ ἴθ Κα 92ὥ.. ΑΟὐρίου] Ουρια 7γ4, τοῦ, το}, 
120, 1215) 134) 144. 236. Οὔὐυρειου 82, 93. Ὅριου τοβ. τοῦ Χετ- 

ταίε}] τὰ Χεταιε 120. τὰ Χεῖϊεξ 242. τῇ Χετγαιξ 241. τῷ Χετ- 

ϑαίου ὙΓπεοάοτεῖ. 1. οἶς, 5ῖαν. Οἴτορ. καὶ πόλεμος ἦν δις. δὰ ἔῃ. 
ΠΟΙ. α 19, 82, 93, 1ο8, 1ς8, 243, 244. μεταξὺ τ] μετοζυ (ῆς ἰπ- 
ΠΑ) 1Π. μεταξὺ τ᾿ --μεταξὺ 22] ἀαναμεσον Αξια καὶ 71. με- 
ταξὺ Ῥοξοάμ, καὶ] α 52. μεταξὺ Αξια καὶ 246.ὉὋοϑ: καὶ μεταξὺ] 
λα μεταξὺ τού, τοῦ, 123,)242.. ζωῆς αὐτῷ} ζωης αὐΐων γ1. 

ΝΠ. Καὶ τὸ 'λοιπὰ-- [4δα ροπὶς ροῖ Ἱεροθοᾶμ, ἴῃ ἔῃ. ςοπὶ. 
ΧΙ, 24ς. ᾿Αξιὰ 1] Αξια (ῆς ἰπ64) ΧΙ, (ςς. εχ οοττ.) 24. Αστη. 1. 

Ἀπ. Ἑά. Θεογρ. ϑῖδν. ᾿Ακιῶ πηεπά, Αἰά. καὶ πάντα ἃ] και οσα 
44. κκαὶ Οεοῖν. ἃ ἐποίησεν) οσα ἐποίησεν ΧΙ, 93, τοϑ, 123, 18, 

Οοπιρὶ. ΑἸεκ. ἐκ ἰδὲ] εχ δὰ (Πο νεῖ. 23.)11., ταῦτα] παίΐα γ4. 
ψεγραμμένα--᾿Ἰέδα} μτίρια ἱπ 1ἰόνο σεγδογαπι ἐχ βεπιῖα γέρωπι Ἅμα 
δίδνυ. Οἰπτορ. ἐπὶ βιδλίῳ] ἐν βιδλιω ξτ) 71) 1ς8, 24ς, 246. επι 

βιδλιου γ4,), 842, 93» 1ο8, 120, 121) 123» 134) 236, 243) 244) 246, 
247. Οοπιρί. Αἰεχ. (εἰ. Νίο. ἐπὶ βιδλίῳ λόγων] ἐπι βιδλιου των 

λογων 44. τῶν ἡμερῶν λτῶὼν 246. τοῖς βασιλεῦσιν] των βασι- 
λέων (ῆς ἱπῆ) 19, 82, 93) 1ο8, Οοπιρ. καὶ πόλεμος ἃς. δὰ ἔῃ. 

Φ 

οοπι.} α 44», τού, 246. ἀναμέσον ᾿Αδιὰ καὶ] α 242. ἀναμίέ. 

σον υἷι.}7 71. Ἱεροβοάμ) -ἰ- πασας τας ἡμέρας τὴς ζωης αὐΐς ΧΙ, 
-Ἐ πτασας τῆς (Βς) ἡμέρας τῆς ζωης αὐτὸ 24ς. 

ΨΙΠ. μετὰ τῶν πατέρων αὐτὰ 19] ρῥταπιῖς. καὶ ἐτέθη 58|ν. 
Οἴτος. 

τού, 120, 1345144. Οομηρὶ. ΑΙεχκ. Ατη. 1. τη Ἐά. ἦν τῷ εἰκ. 
καὶ τετάρ. ἔτει} ἐν τω εἰκοφω ετει χαὶ τετάρτῷ 93. καὶ τετάρτῳ] 
λα ξς», 64, 119, 158, 243) 2445) 245, 246, 247. ΑἸά. δἷλν. κα καὶ 4226, 

242. ἔτει] ἔτι ((.) 24:ς. τῷ Ἱεροδοῶμ.,] ργαεπηϊττ, τῆς βασιλείας 
ι1ς8, τα 24ς. τῆς βασιλείας Ἱεροδοαμ 246. καὶ ϑαπΊεται] καὶ 

ἐτάφη (ἔς ροε1) ΑἸτῃ. 1. Αστῃ. Ἐά. καὶ ἐτάφη ἐκεῖνός Θεογρ. καὶ 
ἔϑαψαν αὐτὸν (ῆς ἱπ8) ϑίαν. 

ἐν τῷ εἰκοςῳ---Ἱεροξοῦμ.} αὶ οὑπὶ ἰηϊεττηθά, ΧΙ, 44) γ19 74, ; 

11. 

13. 

Ἔτ 

ΝΣ Ὁ φΦΦ - 

μετὰ τῶν ττατέρων αὐτῷ 25] κ ΧΙ, - “ 
44, ς2, 74,92, τού, 120, 121) 1349 236, 247. (οπΊρ]. Αἰοχ. (αῖ. Νῖς, ἡ 

Αττ. τ. Ασπι. ΕΑ. ροηΐξ ροίξ Δαυιδ'82. καὶ βασιλεύει] και εξα- 
σιλευσεν 19) 82, 93» 1ο8. (πηρὶ. Θεοτρ. 5ν. καὶ βασιλεύει--- 
ἐπὶ ᾿Ιόδαν ἱπ οοπι. {ε4.] καὶ εν ετει κ΄. τὰ Τερεδοαμ, βασιλέως Ισραηλ 
βασιλευει Ασα ἐπι Ιεδα 246.Ἡ. ᾿Ασὰ] 71. ᾿Ασὰ--Ἱερασαλήμ 
οοι. 10.] Ασα ἐπὶ ἴαϑὰν 44. υἱὸς αὐτῷ] ργατηϊῖ, ὁ 64, 74, τοῦ, 
134, 144, 216, 242. ΑΙά, (τ. Νίς. ἀντ᾽ αὐτῷ} α 236, 242. μετ᾽ 
αὐτόν Ατπ). 1. 

ΙΧ. εεῖ τοῖυπι σοπηπηα 24ς. 

κοσῳ ΧΙ; ςς, 715) 745) τού, 120, 134, 1449 τς8. ΑἸ]ά, ΑἸεχ, ἄς, ἤπε 

καὶ, 64, 119. ἐν εἰχοςῳ ἔτει 243. ἕν τῷ εἰχοςῳ ἔτει 244. ἘἜν τῷ 

ἐνιαυτῷ] καὶ εν ἐτέι 92) 121) 123, 236,42, 247. (αἴ. Νίς. ῥγαιηϊ, 
καὶ Ατηγ. σΣ. Αγ. Εά. ϑ|αν. " τετάρτῳ καὶ εἰκοςῷ]} εἰκορα 11. εἰ- 

χογὼ καὶ τέαρτω 93, 108. τῷ εἰκοσῷ Οοπιρί. Απη. 1. πη, Ἑά. 
8[αν. Μοίᾳ. κε. ϑίαν. Οἴτοςσ. βασιλέως] βασιλειας 242ὥ. Ἰσ- 
ραὴλ] ῥγϑπηῖς. τοῦ 93. Οοιηρ. βασιλεύει] ἐδασίλευσεν Οφοτρ. 
δίαν. Οἴτορ. καὶ ἐδασίλευσεν 5ΙΑν. Μοίᾳ.α ἐπὶ ᾿1ὅϑαν] ἐπι [εδὰ 
236. 

Χ. Ὁ οοῖϊ τοϊῃπὶ σουηπηᾶ 24 ς. 

τισσαράκονἶα} τεσσαρακοςον 124. τεσσαράκ. καὶ ἕν] τεσσαρακ. 
χαι ἐ. ζ2, 92, 236.ὁἩὀ τεσσαράκ. καὶ ἕν ἔτος] μ΄. καὶ ἐ΄. ἔτει 242. 

καὶ ἕν ἔτος} καὶ τσεντε ἐτὴ 121, 2.7. 
τού, 120, 121, 1347 144)2365 243, 247. αἴ. ΝΊς. ἐν ἹἹερεσαλήμ 
ἐπι Ἱερεσαλημ, ΧΙ, 1.8. ᾿Ανὰ] Μααχα (ῆς ἰπῆα ς2,92. 120, 121; 
123.) 1234.)1ς8. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. Οἵ. ΝΊς. Ασ. σ᾿. Απη. Ἐά.) 44. 236, 
242. (243. τηᾶγρ.) Βαασα 74. Μααναχ, (ῆς ροῆεα) τιοό. Μαῦχα 
144. Μααχ 247. ᾿Αννὰ Θεοῦ. “Μααελα Ψιρ. ϑυγάτηρ᾽᾿Αδεσ- 
σαλώμ)]͵, 4. ᾿ΑΔβδεσσαλῶμ) ᾿Αδεσαλωμώῶν (0) 134. ᾿Αξεσολόμ 

Ἀπ. 1. 

᾿Ὶ ’ 
Καὶ τεσσαρακονϊα} κα καὶ 246. 

τὸ εὐθὲς] τὸ ἀρεςὸν ϑῖαν. Οἷέοςσ. ἐνώπιον] ἐν ὀφϑαλμοις 
119. Δαυ)ὶδὴ ρτγαπλῖτῖ. ὁ 44. ὙΓεοάοτει. 1], οἷξ. 

ΧΙΙ. τὰς τελετὰς] τας ςηλᾶς 19), ζζ) 71,9 108. 243. πηᾶτρ.) 

ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἷ. τὰς ςείλας 82, 93. τὰς τετελεσμένους Οὐοπϑρὶ. τὰ 

βϑελύγμαϊα αν. ἀπὸ τῆς γης] ἐζι τῆς γής 71. Ἔ καὶ τροστα- 

ςηλας ἐξαιρας (ἢς) 1 ς8. 

απέςειλε] εξηρε 82, 93.) τοϑ, 2.4.3) 244) 246. (οπιρὶ. ΤΙ βεοάοτεῖ. ἰοΟ. 
οἷς, ἐξεῤῥίζωσε δ᾽:αν. τὰ ἐπιτηδεύμαϊα} κα τα 4247. τὰ βδελύγ- 
μαῖα (οπιρὶ. γεγλυμμένα (,ευΐρια) ϑίῖαν. 

ΧΙΙΠΙ. Καὶ τὴν ᾿Ανὰ] γυρεν ἐ ἤσαελανι Ψυΐρ. 

λ44. τὴν νὰν ζζ) 244. λ τὴν 71. 

τὴν ᾿Ανὰ] 

κ΄ τῳ 

φ “Φ 3 “᾿ . 

Εν τῳ---εἰκοςω]} καὶ ἕν εἴξι εἰ- “ 

ἐδασίλευσεν] βασιλεύει 745. ΄ 

καὶ ἐξαπέςειλε] απεςειλεν 1 8. ἐξ- 

τὴν Μααχα 74) 144) 247. . 

ΧΥ͵ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
κεῷ. ΧΡ. 
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15. 
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ι 8. 

10. 

20. 

2 
ὙΜΠΕΝ 

᾿ ἡγεμονίας Αγ. 1. Ασπι. Εα. 

σύγοδον ἐν τῷ ἄλσει αὐτῆς" χαὶ ἐξέχοψεν ᾿Ασὰ τὰς ἐς καταδύσεις αὐτῆς, χαὶ ἐεπ η δὲ τ υρὶ ἐν τῷ 
χειμάῤῥῳ τῶν Κέδρων. 
“ἄσας τὰς ὑμέρας αὐτξ, 

τὰ δὲ ὑψηλὰ οὐχ ἐξῆρε πλὴν ἡ καρδία ̓  Ασὰ ἣν τελεία μετα Κυρίου 

Καὶ εἰσήνεγκε τὸς χίονας τῷ πατρὸς αὐτῇ, χαὶ τς χίονας αὐτ εἰσ- 

16. ἤνεγκεν. εἰς τὸν οἶχον Κυρίου ἄργυρϑς καὶ χρυσᾶς, χαὶ σχεΐη. Καὶ πόλεμος ἣν ἀναμέσον ᾿Ασὰ 

χαὶ ἀγαμέσον Βαὰσὰ βασιλέως ̓ Ἰσραὴλ “πἅἄσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Καὶ ἀγέξη Βαασὰ βασιλεὺς 

Ἰσραὴλ ἐπὶ ᾿Ιόδαν, χαὶ ὠχοδόμησε τὴν Ῥαμᾶ, τοῦ μὴ εἶναι ἐκπορευόμενον χαὶ εἰσπορευόμενον τῷ 
᾿Ασὰ ἀμμδει Ἰόδα. 

ἰωυ.  Ὁ 

Καὶ ἔλαβεν ̓ Ασὰ σύμπαν τὸ ὁ ἀργύριον χαὶ τὸ χρυσίον τὸ εὕρενεν ἐν τοῖς. 

καὶ ἔδωχεν αὐτὰ εἰς χεῖρας 
Κα Ἴων ΠΣ ἐς ἐξαπέςειλεν αὐτὲς ὁ βασιλεὺς ̓ Ασὰ πρὸς υἱὸν ἊΝ υἱὸν Ταδερεμὰ υἱ8 ᾿Αξζὶν 

βασιλέως Συρίᾳς τ χατοιχδντος ἐν Δαμασχῷ, λέγων, Διάϑε διαϑήχην ἀναμέσον ἐμξ χαὶ ἀνα- 
μέσον σδ, χαὶ ἀναμέσον τῇ ππτατρός με χαὶ τῇ ππατρός σου" ἰδὲ ἐξαπέςαλχά σοι δῶρα ἀργύριον 

χαὶ χρυσίον! δεῦρο, διασχέδασον τὴν διαϑήχην σου τὴν πρὸς Βαασὰ βασιλέα Ἰσραὴλ, καὶ ἀνα- 
’ »»).»» ν“" 

δήσεται ἀπ᾿ ἐμξ. 

τὴν Μαχα 436, 242. τὴν ᾿Ανγὰν ὙΒεοάοτεῖ. 1. οἷ, τὴν μητέρα 
ἕαυτξ} τὴν μήτερα αὖται ΧΙ, 44, 55» 64, 74) 1οϑ, 123» 242, 546. 
Οοπιρὶ. (δὶ. Νὶς. τὴν μητέρα. αὐτὰ ΑἸεχ. Τμοοά. ]. οἰ. μετέςη- 
σε] μέϊέςη ὙΠεοὰ. 1]. οἷ. τῇ μὴ ὃ εἶνα 1] λα μη 445 74» τού, 120, 134: 
βαθεῖ μὴ ἰπ οβαγαέξ. πιίπογε Αἰεχ. 

καϑὼς ἐποίησε] καϑόοτι ἐποιῆσε 10, 
82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Ὑπεοάοτεῖ. ἱ. εἷς. σύνοδον] συνύδες Απη. 1. 
Απη. Ἐά. ἐν τῷ ἄλσει] κα ἐν 93») 1οϑ, 246. Οοπηρῖ. ἐν τῷ δρύμῳ 
814ν. καὶ ἐξέκοψε" και ἔκοψεν ΧΙ. -Ἐ αὐῇα 93: Ὑπεοάοτει. 1. οἷς, 
᾿Ασὼ] - αὐα 82. κα 123» 536. (αἴ. ΝῖΊς. τας κααϑύσεις] ρτῶ- 
τηϊτί. καὶ πάσας 10, 93, 1τοδ, 246. Τπεοάοτεί. Ϊ. οἱ. καὶ σασας τας 

καΐαλυσεις 82. ρτγαπηϊτ. τάσας Οοτηρί. τῷ τεμένη ϑῖαν. ἈΧΤα"-" 

δύσεις] καϊαλυσεις 92, 230, 242, 24ς. (αἴ. Νίο. πυρὶ] εν πυρι ΧΙ, 
10,93. 108, 110, 123) 18. (οπιρὶ. ὙΓΒεοάοτεῖ. ]. οἴ. τῶν Κέδρων] 
α τῶν ςξ, τοϑ. Οοπηρὶ. Ὑπεοδογεῖ. Ι. εἷς, τῷ Κεδρων τς8. ΑἸεχ. 

ΧΙΝ. Τὸ δὲ ὑψηλὼ] τυλὴν τὰ ὑψηλὰ Αττῃ. τ. την. Ἐά. 
δὲ---ἐξῃ ρε] Μὰ εχεοῖμα ποὴ αὐ βμ Ηϊΐετοη. δγύ. Βαι- ΗθθΥ. 

ἐξῇρε] οὐκ ἐξεῤῥίζωσε ϑίαγ. πλὴν ἡ καρδία] καρδία δὲ Αττι. 1. 
Ατηι. Εά, 81αν. Οἷἶτοσ. τῦλὴν ἡ καρδια---μετῶ Κυρίου] φἰίανκεη ἐὸν 
εὐως ρευζεέϊαεπι ἐγαὶ ἐππὶ θεο ἨἩϊετοη. ἢ καρδία} κα ἡ ΑΙεχ. ᾿Ασὰ] 

Ασαν 242. αὐτῷ Αγ. :. Αγαι. ΕΔ. α Οξοσρ. ἥν τελεία} εκ ἦν 
τελείω 82, 93. Τπεοάοτεῖ. ἰος. οἷ. μμετῶ Κυρίου] - Θες καὶ ς», 246. 

ἐνώπιον Κυρίου δῖαν. Οἴϊος. ἡμέρας αὐτὰ] ημερὰς τῆς ξωης αὐτὸ 

44. αθογρ. 
ΧΝ. Καὶ εἰσήνεγκε] καὶ εἰσινεγκχε 134. Καὶ εἰσήνεγκε δες. τὰ 

ἢη. ςοπ1.] καὶ εἰσήνεγκεν Ασσα εἰς οἰκον ἴζυριου τες κιονας τοῦ τσῶτρος 
αὐῇα καὶ τὰς κιονας τες ἀργυρες καὶ χρυσες καὶ εἰσήνεγχεν εἰς τὸν οΙκον 
Κυριου ἀργύριον κῶν χρυσίον καὶ σχευὴ 19. ἔς, οὔπὶ Ασα ΡίῸ Ασσα 
εἴ τὸν δηΐδ οικὸν 1". 1ο8. καὶ εἰσηνεγχέν Ασα εἰς τον οἰκον τοὺς χιονᾶς 

τα τσάτρος αὐα καὶ τοὺς χιονᾶς αὐΐᾳ ἀργυρες καὶ χρυσους και εἰσηνεγ- 
κεν εἰς τὸν οἶκον Ἔνριου ὁ ἀργύριον καὶ χρυσιον καὶ σκευὴ 93. καὶ εἰσ- 
ἥνεγκεν ᾿Ασὰ εἰς τὸν οἶκον Κυρίου τὰς κίονας τὰ πατρὸς. αὐτῷ καὶ τοὺς 
κίογας τοὺς ἀργυρᾶς καὶ χρυσὲς καὶ εἰσήνεγκεν εἰς τὸν οἶκον Κυρίε ὧρ- 
γύριον καὶ Χρυσίον καὶ σκεύη (οπρρὶ. τὰς κίονας τὰ : ττατρὺς αὐτ5} 
τὰ σκεύη ἅγια τῷ πατρὸς αὐτῷ ϑἷᾶν. Οἴἶτορ. καὶ τὸς κίονας αὖτ] 

α 242. -Γ ἀργυρὲς και χρυσᾶς 246. καὶ τὰ ἅγια αὐτῷ ϑῖαν. ΠΘΕΤΟΙ: 

εἰσήνεγκεν εἰσηνεγκαν 44. κα 71- ΡγΩΠΑΪτ. καὶ 246. εἰς τὸν οἶκον] 

α τὸν 44, 745 τού, 134» 1445) 34,247. ἐργυρξς---σκεύη) ἀργυριξ 
καὶ χρυσιε σκευὴ 246. ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ σκεύη δῖαν. Οἶτορ. καὶ 

χρυσὲς} α και 44. καὶ σκεύη] α καὶ 18. 
ΧΥΙ. Καὶ πόλεμος] καὶ ὃ πόλεμος τθ0.ἁ. ἄναμέσον ᾽Λσὰ καὶ] 

κ1ς8. ᾿Δσὰ καὶ ὠναμέσον] λα 44: Βαασα] Α ΧΙ. Βασα 93. 

236, Ἰσραὴλ] Ἔ καὶ ἀναμέσον Λσὰ 44. πἄσας τὰς ἡμέρας--- 

ἐπὶ Ἰέδαν ἱπ οοηι. ἴ64.} , οὑπὶ ἰηϊοπηεά. 24). πασας τὰς ἡμέρας 
αὐτῶν] κ242. αὐτῶν] αὐΐα Π1. α ΧΙ; ςς) 64, 71, 93» 1οϑ, 110, 

158, 24ς) 246. Οοηιρί. 
ΧΙ. Καὶ ανέξη-- Ἰσραὴλ] α οὐπὶ ἱπίεγπγϑή. 242. Βαασὼ) 

Ασα 44. Βασὸν Θεοτρ. βασιλεὺς Ἰσραὴλ) λα 44: ἐπὶ ᾿1άδαν} 
ἐπὶ τὸν Ἰόδαν Ογη]}. ΑἸεχ. νοὶ. “1. Ρ. 47. τὴν Ῥαμα] τὴν Ῥαμ- 

μαν 11. τὴν Βακὰ ὁ4. τὴν Ῥααμα 82,92. τᾶ μὴ εἶναι] αὶ εἰ- 

ναι 144. τῷ μὴ εἶναν Ογτῖ!!, ΑΙεχ. 1. οἷ, ἐκπορευόμ.. καὶ εἰσπο- 

ρευόμι.] εἰσπορευομενον (Δ ἀϊτο 'π πηᾶγρ. καὶ ἐκπορευομένον) 121. εἰσπο- 

βένομενον καὶ ἐκπορευόμενον, 216, 347. ,ἐἰσπορεύεσϑαι καὶ ὶ ἐκπορεύεσθαι 

Αγηι. 1. Ασῃ). Εά, εἰσπύρευσιν καὶ ἐχπόρευσιν ϑίαν. καὶ εἰσπο- 

τὰ 
3 

[,}}}.. 

τὸ μὴ εἶναι ἡγεμένην] ἀπὸ τῆς. 

ν ͵Ψ, “Ἅ:τἋἊ» “ Ζ΄ ᾽ 3 ρ 

Καὶ ἥχεσεν υἱὸς Αδὲρ τοῦ βασιλέως ᾿Ασὰ, χαὶ ἀπέςειλε τοὺς ἄρχοντας τῶν 

ρευόμενον} α 44: 74. τού, 120, 134) 144.).243) 24) 246. 
λα Ασα γι. βασιλεῖ] τω βασιλεῖ τ ς8. 
ΧΙ]. σύμπαν) α 11, ΧΙ, 1ρ» 55) 6, γ1, 82, 93» 108, 110, 

τις8, 44ς, 246. ΟοπηρΙ. ἐν τοῖς ϑησαυροῖς 1] αἰ τοῖς 445. 74). 123, 
134, 216, 247. ΑΙά. ΑΙεχ. (αἵ. Νὶς. οἰκου τ᾿ -π-οοΐκου 29] λ οὐ ΠῚ 
ἱπιογπηθά, ΧΙ. οἴκου Κυρίου---τοὺῦ βασιλέως] οἰκε Κυρικ καὶ οἰκα τὰ 
βασιλέως 44. τῇ οἱκβ Κυρικ καὶ εν τοῖς τῇ οἱκβ τῇ βασίλεως ξς., τὰ 
οἰκου τῇ βασιλεὼς 82, 119) 120. τῷ οἴκου) αὶ τὸἪ 4, 93» 24ς,) 246. 

Οοτρί. Αἰεχ. ἃ 71. “ζ242. Τυρρίειῖ, 'π πιᾶτρ. πὶ. τες.) ἔδωκεν αὖ- 

τῷ] ἐδωκεν αὐτὸ 93, τοϑ. Οοπιρί. βαθεῖ αὐτῷ ἱπ ομᾶγ, -πηΐη. ΑἸεχ. 
τσαίδων] τῶν ταιδὼν 93, 108. Οουρί. καὶ ἐξαπέςειλεν αὐτὲς 
Λ αὐες τς 8. Πλθεῖ ἰπ ομαγαξξ, πίη. Αἰοχ ὁ βασιλεὺς ᾿Ασὰ] καὶ 44. 

πρὸς υἱὸν ἸΑδερ] προς τὸν υἱον Αδὲρ 247. αὐ Βειαάαά Ψυὶϊσ. "Αδὲρ] 

Αδαρ 144. "Αδὲρ-- Συρίας] Αδὲρ υιον Αξαηλ βασιλεως Συριας 44. 
᾿Αδὲρ, Ταδὶ ἐν Ῥαμὼν πρὸς υἱὸν ᾿Αζεὴλ βασιλέως ᾿Ασυρίας ϑ8ἰαν. 
Οἤτορ. υἱὸν Ταξερεμὰ] τον Ταβερναν 82. υἱκ Ταξερεμμαν 93. 
υἱξ Ταξρεμὼν Οὐογηρὶ. υἱῷ Τὰδ ἐν Ῥαημᾷ ΑἸεχ. υἱῷ Ταδωραΐμ, 
4 Οοάϊοες δεγρῖϊ. 
Θέσης “Μιίμηι Ταῤνοποα Ψ αἱ. 

τῷ ̓ Ασὰ] 

Ταξερεμὰ] Τατερεμμαν ΧΙ. Τὰδ 
ἐν Ῥαμᾶ ς2, 123. Ταδενρεμμαν ςς. Ταξὲ ἐν Ῥεμμὰν ό4. Ταθε- 
ρωμᾶν 71. ἸΤὰδ ἐν Ῥαμᾶν 745 236. ταῦ ἐν Ῥαμμᾶν 929) 110) 120, 

121) 134) 144- Οῖ. ΝΊς. Ταξενραμαν τοῦ. Ταξερεμμαν ιοϑ, 1ς8. 

τὰ ἐν Ῥαμᾶν 242. Τὰβδ ἔν Ῥεμμῶν 243, 244. Τααηρεμμῶαν 24ζ-. 

Ταδεραμμαν 246. Ταδενραμμαν. 247. Ταξδὲ ἐν Ῥαμμῶν ΑΙά, 
Ττοῖὰξ ἐν Ῥαὶμ Ατπι. τ. Ταξερεμὰ ἐ ἐν Ῥαμμὰν 81αν. Μοίᾳ. υἱξ 

᾿Αζὶν} νιον Αζαηλ ΧΙ, 82, 236, 24.ς. Μιδ Ηαίοα συ ϊρ. ᾿Αζν] 

Αζαηλ Π], 19, 52) 5.5) 64, 715 745 92, τού, 108, 119) 120, 1Ω1, 123; 

134.)1445 158, 242) 2437) 244) 246. ΑΙά. (δι. ΝΊς. Απτη. 1. δίαν, 
Μοΐίᾳ.- Αδειδ 93. Αζηλ 24). ᾿Αιὼν Οοπιρὶ. ᾿Αζαΐλ 5. Οοάϊςεβ 

δεγρὶ!. Απη. Ἑά. Οεογξ. Συρίας] Ασσυριας 82. Οεοῖᾳ. ϑ82ν. 
Οἴἶτορ. ᾿Ασυρίων Αττη. τ. Απη. Εά. 

ΧΙΧ. Διαϑου διαϑήκην] διαϑηχηὴ ἐξὼ το, 93. τοϑ, 446. (οπῃρί. 
διαϑήκη Οοάεχ ὑπὰ5 ϑεγρὶι. διαϑήκη ἐξὶν ΑἸπῃ. ἘΔ. ππᾶγρ. μαίας ο 
γυῖς. διαϑήκην] διαϑηκὴν σε 245. ἀναμέσον ἐμβ καὶ] α 93. 
ἀναμέσον ἐμὲ καὶ ἀναμέσον σὉ] μετ᾽ ἐμᾷ καὶ μετὰ σὲ (ὐοάεχ ὑηυς 
ϑεγρὶὶ. καὶ ἀναμέσον σ8] κα 1]. “Ἔ λέγω 19. καὶ σοὺ 447 71. 
Οοτρ. δῖαν. καὶ ἀναμέσον 23] 11, ΧΙ. α ἀνάμεσον 71. καὶ ἐν 
μέσῳ (οὐοχ ὑπυ5 ϑετρῖϊ. καὶ ἀναμέσον 2“. ὅζς, δὰ ἔπ. ςοπ).} κα 44. 
τοῦ πατρός μου] αὐτου 74, τοῦ, 134) 144, 2306, 242, 247. Οἱϊ. Νῖο. 
καὶ τοῦ ττατρός σ8}] κα 93. καὶ ἀνάμεσον τσᾶτρος σὸν 134. 
πατρός σε] ργαεταῖτι. ἀναμέσον 64, τοϑ, 546. (οπιρὶ. Ατπι. τ. ἰδὲ] 
καὶ ἰδὲ 2416.Ὄϑο ἐξαπέςαλκα σοι] ἀπεσαλκα σοι το, 93» 1οβ. Οομρὶ. 
εἐξαπερειλα σοι 845. δῶρα} δῶρον ΑΙεκ. ἀργύριον καὶ χρυσίον 
ἀργυρίου καὶ χρυσίου (οπηρί. δεῦρο} καὶ δευρο 95: α πῇ. 1. 
Ατη.. Ἐά. διχσκέδασον) Ῥγαετηΐτ. καὶ 123. Αἴπ). 1. Απῃ. Ἐάή, 
Θεοῖς. ϑίαν. Οὗἶτορ. πρὸς Βαασὰ] α Βαασα 144. ἂν Βασαα 
242. ὥρος τὸν Βαασα 2... βαθεῖ 'Βαασὰ π᾿ οἰλταξξ. τηϊπογε ΑἸεχ. 
μετὰ Βαασὰ Ατηι. τ. Ατίῃ. ἙἘὰ. ΘΟΓΕ. ϑίδν. βασιλέα Ἰσραὴλ) 

βασιλίως Ἰσραὴλ Ατη). τ. Ατηῃ. Ἑά, Θεοῖς. 5ϊλν. βασιλέα ̓  ἴσ- 
ραὴλ--τϑ 5 βασιλέως ̓ Ασὰ ἴῃ σοπη, ἔε4.} αὶ οὐπ Ἰπτεσιηεά. 542. χαὶ 

ἀναβήσεται} ἵνα ἀναξήσηται Οεοτν. καὶ ἀναξδήσεται ἀπ᾽ ἐμ] 

Λ 82. 

ΧΧ. τὲς ἄρχοντας τῶν δυνάμεων αὐτῷ] τὸς ἄρχονϊας τὰς δυνχτὲς 

αὐτῷ ϑῖλν. Οὗτοσ. τῶν δυνάμεων] αὶ Απη. τ. Απῃ. Ἑάὰ, 

τοῦ 

τῶν 

υἱῷ ᾿Αβδεναραὶμ Ατῃ. Ἑἀ. Ταξρεμὰ ἐν Ῥαμμὰν "-- 

» ζ 
τ ἐν ἅ 4 

Ὶ 

κω ἦ ΤΕΣ 



ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ Γ. 

᾿ ᾿ς Σὰ ΚΕΦ. χν, 
δυνάμεων αὐτῇ ταῖς “πόλεσι τοῦ ᾿Ισραῆλ, χαὶ ἐπάταξαν τὴν ᾿Αἷν, τὴν Δᾶν, χαὶ τὴν ᾿Αξὲλ οἴχου 

Μααχὰ, καὶ π-ἄσαν τὴν Χεννερὲϑ,, ἕως “τάσης τῆς γῆς Νεφϑαλί, Καὶ ἐγένετο ὡς ἤχδσε Βαα.-. 2, 

σὰ, χαὶ διέλιπε τῇ οἰκοδομεῖν τὴν 'Ῥαμᾶ, χαὶ ἀνέφρεψεν εἰς Θερσά. Καὶ ὁ βασιλεὺς ᾿Ασὰ 2; 

παρήγίειλε ππαντὶ ᾿Ιόδα εἰς ἐγαχὶμ, χαὶ αἴρουσι τοὺς λίϑους τῆς Ῥαμὰ, χαὶ τὰ ξύλα αὐτῆς ἃ 

ΕἸ φχοδόμησε Βαασά" χαὶ φὠκοδόμησεν ἐν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς ᾿Ασὰ τοᾶν βενὸν Βενιαμὶν χαὶ τὴν σχο-. 

ο΄ πιάγ. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Ασᾶ, χαὶ πσᾶσα ἡ δυναςία αὐτῷ ἣν ἐποίησε, καὶ τὰς πούλεις 23 

ο μὰς ὠκχοδόμησεν, οὐχ ἰδὲ ταῦτα γεγραμμένα ἐςὶν ἐπὶ βιδλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν 

εὐ Ἰῤδα; πλὴν ἐν τῷ χαιρῷ τοῦ γήρως αὐτῇ ἐπόνεσε τοὺς πτόδας αὐτῇ. Καὶ ἐκοιμήϑη ᾿Ασὰ μετὰ 4. 

τῶν “πατέρων αὐτῶ, χαὶ ϑάπεται μετὰ τῶν “πατέρων αὐτὸ ἐν πόλει Δαυὶδ πτατρὸς αὐτᾶ" χαὶ 

βασιλεύει ᾿Ιωσαφᾶτ υἱὸς αὐτῇ ἀντ᾽ αὐτὸ, Καὶ Ναδᾶτ υἱὸς ἹἹεροδοὰμ βασιλεύει ἐπὶ ̓ Ισραὴλ ἐν 2ς. 

ἔτει δευτέρῳ τοῦ ᾿Ασὰ βασιλέως Ἰόδα, χαὶ ἐξασίλευσεν ἐν Ἰσραὴλ ἔτη δύο. Καὶ ἐποίησε τὸ 46. 

πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, χαὶ ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ τοῦ πατρὸς αὐτᾶ, χαὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτᾶ αἷς 
᾿ : ΕΗ ΟΑΟἌΙΣ "κ᾿ Ν ἐν Ἧ ς'Ὸ 

ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. Καὶ περιεκάϑισεν αὐτὸν Βαασὰ υἱὸς ᾿Αχιᾶ ἐπὶ τὸν οἶχον Βελαᾶν υἱᾷ 2). 

δυνάμεων αὐτῇ] της δυνάμεως των αὐα 11. τὴς δυναμεως αὖτ 19,93; 
1οΒ. Οοπιρὶ. τῶν δυνάμεων τῶν αὐ! 44.»  ζ) 71) 745 τούς 120, 121, 
134) 144) 236, 242, 243, 247). Αἴεχ. ταῖς πόλεσι) ργαιτηϊεῖ. ἐν 10, 
93, 1ο8, 119, 245. Οὐπιρ. τοῦ Ἰσραὴλ] τε 24. καὶ ἐπά- 
ταζαν] καὶ ἐπαΐαξεν ΧΙ, 44).74, τού, 1τοϑ, 120, 1215) 123) 1345 144. 
:ς8, 236, 242, 447. Οοπιρὶ. ΑΙά4. ΑΙεχ. (αι. Νίςσ. τὴν ᾿ΑἿν] τὴν 
Ναὶν 1Π|, (ςς. Ρυπη. ν δΌ αἱ, τη.) 71) 242) 243. τὴν Ἐνναῖν το, το. 
τὴν ἴαῖν 44. τὴν Ναὶν (Π0) 64, 1.8. τὴν Νακυ 24ς. τὴν Δαν] 

Ῥγατηῖτ, καὶ ΧΙ, 44) 71) 74, 93. 1ού, τοβ, 121, 123) 134) 1447158, 

243. Οοηνφῖ. Αἰεκ. σα. ΝΊς. Απη. τ. ἄσπῃ. Ἐά. Θεογρ. ϑδἷδν. Μοίῃ. 
καὶ τὴν Αδὰν 120, 24ς. ΑΙά, δίδν. Οἷἶτοσ. καὶ τὴν Δαμ 242. καὶ 
τὴν ιΑδὲλ] α τὴν 71. καὶ τὴν ᾿Αδὲλ---τὴν Χεννερὲϑ]} καὶ τὴν Αδελ- 

μαϑ' και πάσαν τὴν Χεζραϑ 11. καὶ τὴν Αδελμαα καὶ τασᾶν τὴν 
γὴν Χενερεθ 19. ἢς, πἰᾶ Αδελμαᾶν, 93. ἤςν Ὠ]Π τὴν Χεννερεθ,, τοϑ. 
καὶ τὴν Αδελ καὶ τὴν Χενερεθ 44. καὶ πᾶσαν τὴν Χενερεῦ 24ς. τὴν 
᾿Αδὲλ οἴκου Μααχὰ] τὴν ᾿Αδελμαχὰ 246. Μααχὰ] Μαχα 719 
110) 243) 244. Οφοτρ. δῖαν. Οὗτος. καὶ πᾶσαν τὴν Χεννερὶ] καὶ 
πάσαν τὴν γὴν Χεένερε 1.8. τὴν Χεννερὲθ} τὴν Χενε9) ς2. τὴν Χε- 
Ψερε) 5.8) 64) τού, 123) 243) 244. 247. ΟΟτρΙ. Αἰεχ. Απτῇ. 1. Αστι. 
ἘΔ. τὴν Χειρωθ 82, 119. τὴν Χεννεϑ 236. (αἴ. Νίο. τὴν Γεννεϑ 
242. τὴν Χενερὲπ Θεό. Νεφϑαλί) Νεφϑάλειμ 44) 71, τού, 
τοϑ, 242, 2449 246. ΑἸά. (αἴ. Νὶς, Νεφϑάλει 64, 93, 18. ΑΙεχ. 
εν Νεφϑαλειμ 82. Νεφθαλιμ 929) 123» 134) 144) 24ς. Οοτρὶ. δἷδν. 
Μοίᾳ. Νιφϑαλημ 243. Νεπϑαλίμ Απη. τ. Αγαν, Εά, Νεπϑαλίμ, 
Θεοῖς. Νεϑαλίμ δίαν. Οἴτορ. ῦ 

ΧΧΙῚ. Καὶ. ἐγένετο) αὶ ἐγένετο 44,71. ὡς ἤκεσε] ὡς ἀκέσας 
δῖαν. Οἰἶΐγοσ. Βαασὰ)] Βασα τ44. καὶ διέλιπε] κα και 44. 
Ατη. 1. πῃ. Εάἀ. Βαῦθεῖ ἴπ οδιαγαές. πηϊμοτε ΑἸεχ. δδὲὰιέλιπε] διελει- 
πε 93) 1235 134) 24ς. (Αῖ. Νίς. τῇ οἰκοδομεῖν] ἀπὸ τοῦ οἰκοδομεῖν 
Αὐτη. 1. Αγ, ΕἘὰ, οἰκοδομεῖν} καὔοικειν 44, τοό. τὴν Ῥαμὰ] 
τὴν Ῥααμ, 82. ἐν Ραμα τοό. τὴν Ῥαμμὰ (ἔς ἱπτ4} ΑΙεκ. ὠέ- 
φρεψεν] ἀνεξρεψαν 1 ς8. 

ΧΧΊΙΠ. ὁ βασιλεὺς ᾿Ασὰ}] α 446. 
2γεερὶ! οαπὶ γιά ὅγτ. Βαι- Ἰεῦσ. παντὶ Ἰόδα] πανῖα Ιαδαν 44. 
παντὶ τῷ λαῷ ᾿Ιόδα ΑΙεχ. εἰς ἐνακὶμ] εἰς αἰνάκειμ 11, 935) 24. 
εἰς ἐνακειμι 64) 1 ς8. ΑἸ]ά. (ἀξ. Νῖςο. Ογη!]]. ΑΙεχ. 1. οἷ, εἰς σεγακειμ, 
82. εἰς ἀνακειμ 242. εἰς ακιμ 247. ἐν ἀκὶ (πρὶ. εἰς ᾿Αννακεὶμ 
ΑἸεχ. οὗ ἦσαν ἐν ἐνακὶμ Ατιι. :. Αἰτῃ. Εά. ἐν ἐνακὶμ Οεογρ. δϊἷαν. 
καὶ αἴρεσι] ὅτι αἴρεσι Ατπι. 1. Ατπι. Ἐά. τῆς Ῥαμὰ] τῆς Ρααμα 
ΠῚ, 119... τῆς 44) τοῦ, 134) 144, 236, 242, 247. Ολῖ. Νίο. απὸ τῆς 

Ῥαμὰ Οεοτρ, ϑ83.ν. ὠκοδόμησε Βαασά: καὶ] ςΞς. Βαασα) 
ῬγΘΕΠΗΪ. εν τῇ το8. Βαασα: καὶ ὠκοδόμησεν] α το: καὶ ᾧκο- 
δόμησεν--ττᾶν βαενὸν] καὶ ῳχοδομησε τοανΐα βανον 44. ἐν αὐτοῖς] 

α ἔν 935) 1ς8. δαδοὶ ἱπ ομδγδέϊ. τη. Αἰσχ. ὃ βασιλεὺς υἱ.1.,,82, 
93. 108. Ογη!!. ΑἸεχ. ἰοο. οἶϊ. αὶ ὁ 1ς8. ροπὶς ροῖξ ᾿Ασὰ Οοπιρὶ. 
᾿Ασὰ] μαδεῖ ἰπ σμαγαές. πΐπογε ΑἸεχ. τᾶν βανὸν] τταιΐα βενον γι, 
747).92, τού, 120, 121) 1239 134, 236, 247. ΑἸά. (δι, Νὶς, τὸν βε- 
νον 82, 93,) 1το8. Οομηρὶ. περὶ ενὸν Ογτ]}}. ΑἸεχ. 1. οἷς, τράδας βε- 
γὰς Οτογρ. τὴν σκοπιαν] τὰς σκοπιάς Ατγι. τ. Ατηι. Ἐὰ, ϑ᾽ν. 

ΧΧΙΠΙ, ἡ δυναςία] ἡ δυναςεια 123, 134}1 58. Οοπρὶ. ΑΙά. ΑΙοχ. 

(αι. Νίς. ἣν ἐποίησε] α 44. καὶ ταΐϊα ἃ ἐποιησε ς2, ςς; 64, 
74γ. 92, τού, 1197) 120, 121) 123») 134) 144) 18, 216, 242, 243, 

244, 24ς, 246, 247). (οπιρὶ. ΔΙά. ΑἸεχ. δι. Νίς. 8ϊδν. και πσαν- 
τα ὁσὰ ἐποιησε γι. Οεοῖσ. καὶ τᾶν ὅσον ἐποίησε Ατῖη. τ. Αἴπι, 

τοαρήγίειλε “αντὶ Ἰόδα] 

ἘΔ. ἣν ἐποίησε--ὠκοδόμησεν) καὶ παντα ἃ ἐποιησεν ΧΙ, ἔποί. 
η61} ἐποιησαν Π1|. καὶ τὰς πόλεις] καὶ αἱ πολεῖς τῷ, τοϑ. Οοπιρὶ. 
λτὰς ό4, γ1, 82, 93, 119) 158, 24. καὶ τος τόλεις ἃς ῳκοδό- 

μῆσεν)] α 1. οὐκ ἰδὲ ταῦτα γεγραμμένα ἐςὶν]} καὶ ἰδὲ εἰσὶ γε- 
γραμμένα ϑ8ῖαν. Οἰἶτος. 
ΕΔ. γεγραμμένα ἐςὶν] γεγραπῖαν 19, τοϑ. Οοπιρὶ. κα ἐξὶν 93. 
γεγραμμενα εἰσιν 1ς8, 245. ἐπὶ βιδλίῳ]) ἐπι βιδλιου ΧΙ, το, 44, 
82) 93. 1οΟ8, 121) 123) 134, 1447) 158, 236, 242, 245) 247. ΟΟΠΙ, 

Αἰεχ. τῶν ἡμερῶν} 245. Ἰδα] ἐπι Ιαδα 246.5Ό πλὴν ἐν τῷ] 
λ πλὴν 1.8. Ασα δὲ ἐν τῶ 242. ἐν τῷ καιρῷ] α τω 93. Οὐῃπρρὶ, 
τὰ γήρως αὖτ} - ἐποιησεν Ασα τὸ τσονῆρον 10, 82) 93» 108. 18 γη- 

ρς αὐ ἐποιησεν τὸ τονηρον 1:8. τοῦ γήρως ἐποίησεν ᾿Ασὼ τὸ πονη- 
ρὸν Ὑπεοάοτεῖ. Ω. 48. ἴῃ 3 Κορ. γήρως] γηρὲς 44) 123,24, 246, 
Οοπιρί. ΑἸεχ. ἐπόνεσε) και ἐποιησε ([οτῖ, ἐπονησε) 19. καὶ ἐπονε- 
σε 82,93» 1ο8, τς8. ὙΓεοάοτεῖ. ἰ. οἷς, καὶ ἐποιησεν Ασα τὸ τσονηρον 
χαι ἐπονεσε 246. ἕπόνεσε τοὺς τόδας αὐτῇ ἐπόνεσαν πόδες αὐτῇ 
Αστη. 1. Ασην. Ἐδ, ΘΟ ογρ. ἤρξαντο πονεῖν οἱ πόδες αὐτῷ δἰαν. Οἴτος. 
ἤρξατο πονεῖν τὲς τοόϑας αὐτῇ 5ϊαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΙΝ. ἐκοιμήϑη ᾿Δσὰ) α Ασα 242. ἀπέθανεν ᾿Ασὰ καὶ ἔϑαψαν 
αὐτὸν 8ν. Οἶτορ. μετὼ τῶν ττατέρων αὐτῷ 19]. ΠΙ, ΧΙ, ςς» 64, 
χιφ το, 1ς8, 243, 24ς, 6, 24). καὶ ϑαπΊεται) κα 134. μετὰ 
τῶν τσατέρων αὐτῷ 25] 44» 134) 242. Οεοτρ. 5[ν. Μοίᾳφ.ψ ἐν πό- 
λει Δαυὶδ π᾿ιατρὸς αὐτοῦ 92. τατρὸς αὐτῷ] α 11, ΧΙ, 10, 44, 
ξς, 717) (93. υἱ νἸἀεἴιγ.) 1οϑ, 110, 1.8, 244. Απῃ. 1. Αγ. ΕΑ. ϑ[δν. 
Οἴἶτορ. ῥγϑβυηϊτι. τα 242. ΟομηρΙ. ΑἰεχΌ καὶ βασιλεύει] και εξα- 
σιλευσεν 19, 82, 93. 108.) 119. Οοπιρί. Αἰεχ. καὶ ἐβασίλευεν 8αν. 

ΧΧΥ. Ναξὰτ) Ναδὰμ (ἄς ἰηΐτα) 82. Ναδαβ (ἔς ροίξεα) 93. 
ΑΙεχκ. Ναδὰδ (ἔς ἰηΐτα) Οοπιρὶ. Ναξατῶ ΑΙά. Ναϑαξὸλ διαν. 

Οἴτορ. βασιλεύει} ἤρξατο βασιλεύειν ϑῖαν. βασιλεύει ἐπὶ] 
βασιλεὺς ἐπι 244. ἐπὶ ᾿Ισραὴλ] εν Ισραηλ 247. ἦν ἔτει--- σ- 

ραὴλ 251] α οὐπὶ ἱπίοττηεά, 242. ᾿ δευτέρῳ] τριτῳ 246. ΑΠΏ. 1- 
τοῦ Ασὼ] τε Βαασα 120, 134. Ασα 24ςζ. τῆς βασιλειας Ασα 

246. βασιλέως] ρταπηῖτς. τε 246. ἐδασίλευσεν ἐν Ἰσραὴλ] εδα- 
σιλευσε Ναδαδ ἐπι τὸν Ισραηλ 93. ἔς, πἰῇ Ναξατ, το8.. ἢς; πΙῇ 
Ναξαδι Οοπιρὶ. Ὁ 
1109) 120, 121) 123» 1447) 1.8, 24ς. ΑἸά, ΑΙεχ. (δῖ. ΝΙῖς. Ασπι. 1. 

Ἀπῃ. Εά. 5ῖαν. ἐν Ἰσραὴλ ἔτη δύο] Ναϑαμ ἐπι τον Ισραηλ δυο ἐτα 
82. ἔτη δύο] ΤΙ. 93. (οπρὶ. ΑἸεκχ. 

ΧΧΝΥῚ. ἐποίησε) ἐποιεε 44. ἐποίη (ῆς) τοῦδ. -Ὁ Ναϑδαδ 1.8. 

ἐγ ὁδῷ} ἔν ὡδὼ (ἢ) 2424. ἐν ὁδὼ τοῦ πατρὸς αὐτὰ, καὶ] ά4ᾳ. ἐν 
ταῖς ἁμαρτίαις] κα ἐν ΑΙά, αἷς ἐξήμαρτε) ργαετηϊττ. ἐν 93. ΑπΏ. 1. 

Αττη. Ἐά, 5ϊαν. εν αἷς ἡμάρτον (ἀι. 8ῃ εξημαρτον) 108. ἐν αἷς 
ἐξήμαρτον Οὐπιρ. τὸν Ἰσραήλ] ἐν Ἰσραήλ ϑίαν. Οἰδπορ. 

ΧΧΨΠ]. περιεκάϑισεν] περιεκαϑησεν 124. αὐτὸν 19] ἐπ᾽ αὐ- 
τὸν 93, τοϑ, 246. στρ. Βαασα] Βαασαν ΧΙ. Βαᾶς (ἔς ἱπβ4) 
Οεοῖρ. ᾿Αχιὼ 1] Χεια 84. ᾿Ακιὰ (ῆς ἴημα) ΑΙά. ᾿Αχὰ 
Αστη. 1. δ(αν. Μοίᾳ. ᾿Αχὶν (ἂς ροῖξε1) Θεοσρ. ἐπὶ τὸν οἶκον] 
αϑικον 236, ἐπὶ τὸν οἶκον---᾿Αχιὰ] «ε ἄοπιο. “7 αεήαν αὶ. Βε- 
λαὰν] Βεελῶαν 445 74.) τού, τ2ο, 134. Ισσαχαρ Βελααμ, ζ5- Βε- 
λαα 64. Βεελᾶν 929) 121, 144, 436, 242, 247. ΑΙά. (Δι. Νίς. Βε- 
λαὰν υἱοῦ ᾿ΑχΙΩ] Ισσαχαρ ΧΙ, τι9. Ισαχαρ γἱ, 244.. Αἰεχ. 
Απῇ. 1. Ασηϊ. Εά, Βεδδαμα του Ισσαχαρ 82, 93. Βελλαμῶ τοῦ 
Ισσαχαρ τοϑ. Εδδα τε Ισαχαὰρ τς8. Βεδὲμ τὰ Ισσαχαρ 246. τὸ 
Ἰσσαχὼρ Οοπιρὶ. Βελὼν υἱξ ᾿Αχὶν αεοῖξ. Βελὰν υἱς ᾿Αχιῶ ϑιᾶν. 

ταῦτα] -ἰ παντὰ τς. κα Απῇ. 1. Ασπη. 

ἐν Ἱσραὴλ] ἐπι ἴσραηλ ΧΙ, 445 64. 719 74» ιού, ᾿͵ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ᾿ ΐ 
κεῷ. ΧΥ. 

3 ΝΣ Ἀ»Ἥ ’΄ ϑ φῸ ἴω ο Αχια, χαὶ ἐχάραξεν αὐτὸν ἐν Γαξχϑὼν τή τῶν ἀλλοφύλων" 
28. 

20. 

30. 

ΚΙ Φ. 

ΧΑ. 

1 Γ 2. 

“ ϑρεῦσαι αὐτὸν} - παιΐας το, 82, 93, ἢ ὁδ. Τπεοάοτοεί. 1. οἰἶζ. 

ϑατῶ τὸ ῥῆμα ὅς. δὰ ἤπ. οοπ1.} μαδεῖ ομαγαξς. πιΐποτε Αἰεχ ὃ 
᾿ ἐλάλησεν--Ἱεροδοῦμ, ἱπ σοπι. (64.] κα οὐπὶ ἱπιεγηηθά, 44. 

χάϑητο ἐπὶ Γαξαϑών. 
λέως ᾿Ιέδα, καὶ ἐδασίλευσεν ἀγτ᾽ αὐτῷ. 
χον ᾿Ἱεροξοῦμ, 

χαὶ Ναξᾷτ χαὶ πᾶς Ἰσραὴλ περιε- 
". » 7’ »)ιΧ 

»Ὃ, "»" Καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν Βαασὰ «ἐν ἔτει τρίτῳ τοῦ. ᾿Ασὰ υἱξ ᾿Ασὰ βασι.- 
ΣΧ ε »,. Ν Ε Καὶ ἐγένετο ὡς ἐξασίλευσεν, χαὶ ἐπάταξεν ὅλον τὸν οἷ. 

Ῥμπεοᾳ Ὁ 
ΧΡ» ε ΄ ἰῶν Ἁ ἰφὰ [] »: γαι δχ ὑπελείπετο πᾶσαν πνοὴν τῇ ἹἹεροξοὰμ ἕως τῇ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὸν, χατὰ Ν  Ὸςρ» ΄ Ἃ,..», 2 ΕῚ . 2 Σ “᾿ὼ ρὋ ῳῷ “ 

10 φημα Κυρίου ὁ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δάλου αὐτῷ ᾿Αχιὰ τῇ Σηλωγίτου Περὶ τῶν ἁμαρτιῶν Ἵερο- δοᾶμ, ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ισραὴλ, 
᾿Ισραήλ. ΄ 

. ἐςὶν ἐν βιξλίῳ λόγων τῶν ἡμέρων τοῖς βασιλεῦσιν. Ἰσραήλ ; [Καὶ πόλεμος ἦν 
μεταξὺ Βαασὰ βασιλέως Ἰσραὴλ πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. 
βασιλέως ᾿Ιόδα βασιλεύει Βαασὰ υἱὸς ᾿Αχιὰ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν 

Σ “ φῷ ΟΣ" ᾽ Ν ζ΄, Ν " χαι ἐν τῷ σαροργίισμῳ αὐτ ᾧ πσαῤωῤγισε τὸν Κυρίον Θεὸν τοὺ Κ Ν Ν Ν »Φ ἊΝ Ν ΄ ἋΔΞΨᾷϑβΔ ΄ 3 5.Ν ϑ᾿ ΄ αι τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ναξᾶτ χαὶ πάντα ἃ ἐποίησεν, οὐχ ἰδὲ ταῦτα γεγράμμενα 

μεταξὺ ᾿Ασὰ, καὶ 

ἌΡ Ν 
Θερσᾷ εἴχοσι χαὶ τέσσαρα ἔτη. Νςπ 39 ’ "Ὁ Ν 3 ’ἤ’ ͵΄ ὡν 3 "“ “ ῳ -ς ρὸ 

Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐγώπιον Κυρίου, χαὶ ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ ᾿εροξοὰμ υἱα Ναξᾶτ, χαὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτὰ ὡς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήλ. 

ΚΑῚ ἐγένετο λόγος Κυρίου ἐν χειρὶ ᾿1δ υἱξ ᾿Ανανὶ πρὸς Βαασά. 

Οἷἶγος. υἱξ ᾿Αχιὰ] ὁ νιος Αχεια 11. τῷ Ισσαχαρ το. καὶ 44. 
καὶ ἐχάραξεν] καὶ ἐπαΐαξεν ΧΙ, 44, 525). 4) 645) 71, 74) 95, τού, τι, 
120, 121) 123, 1349) 1445) 1ς8, 216, 2..2, 241, 244) 24ς, 247. (ομ}ρὶ. 
ΑΙά. (δι. Νίς. ἄγῃ). 1. Αγ. Εά. 5ῖαν. καὶ ἐχαρακωσεν 10. 93» 
1ο8. καὶ ἑκάχωσεν 82. καὶ ἐπεχαραχωσεν 4246.5ι0 καὶ ἐχαραξεν 
αὐτὸν] καὶ ἐπάτοξεν αὐτὸν Βαασὰ Αἴεκ. Γαξχϑὼν 15] Βαϑὼρ 7ι. 
Γαξαωὼν (ῆς ἱπῆτα 1το8.} τς8. Γαξαπὼν Οεοῦρ. τῇ τῶν] τὴν των 
1το6ό. τῇ τῶν ἀλλοφύλων ὅτε. δὰ ἔμ. οοπ).] κα 24ς. καὶ Ναξὰτ) 
καὶ Ναδὰξδ γὰρ 8ίαν. Οἤτορ. Ναξὰτ] Ναξαδ ΠΙ. Ναξαν γι. 
Ναδαθ ᾿οϑβ.Ό. περιεκάϑητο ἐπὶ] τσεριεχασηντο ἐπὶ 4, 82, τοΒ. ΑἸά, 
Ἀπ. τ. Αὐτη. Ε4, ργωπηϊι. καὶ 121. περιεκάθηντο ϑῖαν. οὐβάεῥαπε 
ψυϊσ. ἐπὶ Γαξαϑων] εν Γαξαων ᾿ ς8. ἐν Γαξαπὼν Θεογρ. ᾽Αγα- 
δαϑὸν, ἤηε ἐπὶ, (ἔργ. Γαξαὸν) δ[αν. Οἴου. Γαξαϑών 25] Σαξα- 
ϑὼν γι. 

ΧΧΝΠΠ. ἐν ἔτειἾ αὶ εν 44, τοῦ. τρίτῳ] τέϊαρτω το, τοϑ, 246. 
Ἄγχῃ. 1. δευτέρῳ ἈΑπῃ. Ἑά. τοῦ ᾿Ασο] α τῇ ΧΙ, 44. Αἴθχ. του 
Αξασα 144. τω Ασα 24ς. τοῦ ᾿Ασὰ--ἐξασίλευσεν βασιλεως τα 
Ασα νι Αξιου και εξασιλευσεν 1]. υἱξ ᾿Ασὰ] α ΧΙ, το, 44, 
93. 1ο8, 24{,) 246. (οῃιρὶ. ΑἸεχ. Ατιη. 1. ἄγπι. Εά. ᾿Ασὰ 425] 
Αρια ςς, 64, 74, τοῦ, 120, 123, 134»243) 244. ΑἸά. Αἔξι5 1ς8. 8[αν. 
Οἴἶγος. Αδα 36,242. Αασα 24). καὶ ἐξασίλευσεν δντ᾽ αὐτῇ] 
καὶ ἐδασιλευσε Ναασα ἐπὶ τον Ισραηλ 19. καὶ ἐδασιλευσε Βαασα 
ἔπι τὸν Ἰσραὴλ ἀντ᾿ αὐΐς 24216.Ὺοὁῥι. ἀντ᾽ αὐτῷ] ΧΙ. Βαασα ἐπι τον 
Ἰσραὴλ 82, 91. τοϑ. 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἐγένετο] καὶ ἐγένετο γι. Καὶ ἐγένετο---Ἱεροξοὰμ!] 
α Οὐπὶ ἱπίεπθά. 44. ὡς ἐξασίλευσεν] -Ε ἀντ᾽ αὐῇε 1. καὶ ἐπά- 
ταξεν} κα καὶ γῖ, 82, 9359 τοϑ, 246. ΟΟΠΊΡ]. Αγηγ. Εά. - Βαα- 
σὰ βασιλεὺς Ἰσραὴλ ὙΠεοάοκεῖ. 1. εἰξ. ὅλον τὸν οἶκον] α ὅλον 
1, ΣΙ, γ4, τοῦ, 119, 120, 134) 144, 1ς8, 24ζ. συμπαντα τον 
Οἰκον 925) 121) 123,) 236, 242, 247. (λῖ. Νίς, τὸν σύμπαντα οἷ- 
κὸν ΑἸεχ. καὶ οὐχ---νοὴν] καὶ οὐχ ὑπέλιπεν ἐδὲν ἀπὸ πάσης 
τνοῆς 51ν. καὶ οὐχ ὑπελείπετο---Ἱεροξοῶμ] Ροηϊτ ροίξ ἐξολοϑρεῦ- 
σαι αὐτὸν ΑΙεκ. ἐχ, ὑπελείπετο) εχ! ὑπελείπετο 242ὥ. τᾶσαν 
πνοὴν] τασαὰ τνοὴ 44. Ἰεοδοτεῖ. ]. εἴ. τῇ Ἱεροβοὰμ] ἐν τω Ϊερο- 
ξοαμ 19, 82, 93. 1ο8. (οτηρὶ. Ὑβεοάοτεῖ. 1. εἶ. εν οἰκῳ Ϊεροδοαμ, 
44. τῳ Ἱεροδοαμ 243, 244. 24ς. ἐπὶ τῷ Ἱεροδοαμ 246. τῷ οἴκου 
Ἰεροξοῶμ Ατπι. ἘΔ. ἕως τῷ] εὡς ξ 111. κα εὡς 242. ἐξολο- 

Ἔ παν- 

ἐξεῤῥίσωσεν αὐτὰς ϑίαν. ἐξολοῶρεῦσαι αὐτοὺς Οεοτρ. 
᾿ 

τα ιτε8. 

δάλε--- 
τὸν Ἰσραὴλ ἴπ ςοπι. {ε4.] δελε Ἰσραὴλ 236, 242. δέλε αὐτῷ] 
α αὐΐου 11. ρμγαηηῖτι. τοῦ ὙΓπεοάοτεῖ. 1]. οἷς, ᾿Αχιὰ]) Αχεια (υ ἢ» 
ῬΓΔ) 93. τῇ Σηλωνίτε)} τε Σηλωνειτε 93. τὰ Σιλωνιτε τοῦ, 124, 
24ς. Ὑπεούοτεῖ. ]. οἰ. τὰ Συλωνίτου (υϊ 41181) (οπιρὶ. 

ΧΧΧ. Περὶ τῶν ἁμαρτιῶν Ἱέροξοὰμ] τερι Ἱεροξοαμ νι Ναβατ, 
χαι περι τῶν ἀμαρτίιων αὐε 24.3,) 444. ΒαΡεῖ ἰπ οπαγαέξ. πηΐποτς ΑἸδχ, 
τῶν ὡμαρτιῶν) ργρετηϊτῖ. τοασῶν Αττι. 1. Αγπι. Ἑά, ὃς ἐξήμαρτε) 
ὡς ἐξήμαρτε τῷ, 44, 71, 82, 935) τού, 119, 120, 24ς. Οοπηρί. ὧν εξη- 
μᾶρτε 243. ὃς ἥμαρτεν καὶ ὃς ἐξήμαρτεν ΑΙεχ. ὃς ἐξήμαρτε καὶ 
ἀμαρτάνειν ἐποίησε Ατιι. τ. Ατπι. Εά. ἐν αἷς ἥμαρτεν, ἐν αἷς εἰς 
ὡμαρτίαν εἰσήγαγεν 8ίαν. Οἴχορ. ὃς ἥμαρτεν, ὃς εἰς ἁμαρτίαν εἰσή- 
γος. ἱ. 

Αγ ὧν ὕψωσά σε ἀπὸ τῆς 

γαγεν δῖαν. Μοίᾳ. φυκσ ῥεζεαυεναι, εἰ φμίδες φδέεαγε ζεεογαί Ψυΐρ. 
ὃς ἐξήμαρτε----σορώργισε] ὧν παρώργισε 244. καὶ ἐν] καὶ το, 
93: 1οϑ8. (οιηρὶ. ἐν τῷ παρύργισμῷ αὐτ8} κα αὐῇεα 44. 2 γορίεν ἐ- 
ἠΠὔμπι Μυϊρ. ᾧ παρώργισε] και εν ὦ τπαρωργισε τρ. ὧν {τηεπά, 
ΡΙῸ ὃν) τταρωργισε γι. εν ὦ ταροργισε 93. εν ὦ. παρωργίσε τοϑ, 
236, 245. (οη!ρί. ὡς παρώργισεν τς8, ΑἸεχ. τυαρώργισα } ὦ χρ- 
όργισεν (ἢ0) 2.ς. τὸν Κύριον Θεὸν] Κύριον τὸν Θεὸν 44, 93, τοῦ, 
1ο8, 2ς:ς, 246. (οπιρί. τὸν Κυριον τὸν Θεὸν ςς. θΘΘεὸν τῇ Ἰσραήλ] 
α 71. τὰ Ἰσραήλ] κα τὰ 44, τοϑ. (ὐοπιρὶ. ΑἸεκ. 

ΧΧΧΙ. Ναξὰτ] Ναδαξ ῖ9. χαὶ τοανταῇ καἶχ πσυταὰ τ10.ε 
καὶ ταν ἃ ἐποίησεν] , 4. ἃ ἐποίησεν] οσα ἐποιησεν 19, 719 74» 
93. ἴοῦ, 120, 121) 123») 1349 236, 246, 2.47. Οὐρὶ. Αἰάᾷ. ΑἸδν. (δῖ, 
Νῖς. Αγ. τ. ἄγῃ. Εὰ. οσὰ ἐποιεὶ τὸδ. οὐκ ἰδὲ ταῦτα] Ῥίῶ- 
τι. καὶ αἱ δυναςειαι οαυἷκ 246. ἐχὶ ταῦτα Αἴεχ. α ταῦτα Ἀτγπι. ας 
Αγ. ἘΔ. οὐκ ἰδὲ πανα ϑν. Οἶτορ ταῦτα γεγραμμένα ἐςὶν] 
γεγραπῖκι ταυτὰ ᾽ι9θ. ταῦα γεγράμμενα 74.κ. γεγραμμενα ἐςὶν} 
λγιν ΧΙ, 44, τού, τ20, 134, 144. 236, 242, 247. ΑἸΪεκ. (δι. Νῖς. 
γιγξαπῆαι 93, τοΒ. Οοπιρὶ. γεγραμμενα εἰσιν 24. ἐν βιξλίῳ] 
ἐπι βιθλιω το. ἐπι βιξλιξ 93, τοΒ. ΟὐπΊρ!. εν βιξλῳ τι, 120. (Αγ, 
ΝΙς. λόγων τῶν ἡμερῶν] κα των 19. Οοπρ. τοῖς βασιλεῦσιν) 
α τοῖς 74. βασιλέων 93. : 

ΧΧΧΙ. Ἐκ Ἐά. ΑΙεχ. Ῥεεξ ἐοΐιιπι ςοπιπηα ἴα Οοά. 158. Εά. 
Βοηι. ΑἸά. εἰ (δε. Νῖς. μεταξὺ τ΄. εἰ 25. ἀναμέσον Οσπρρ!. 
μεταξὺ ᾿Ασὰ--Ἰσραὴλ] ἀναμέσον ᾿Ασὰ βασιλίως ᾿Ισραὴλ ϑίαν, 
Οἴἶγορ. μεταξὺ ᾿Ασὰ καὶ μέῆαξὺ Βαχσὰ] ἀνυμέσον ᾿Ασὰ (β σιλέως 
Ἰεδα) καὶ Βαασὰ ϑ8ιαν. Μοᾳ. Βαχσὰ] Ναξαϑ' Ατην. τ. Αἴπη. 
Εα. ΄άσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν] ἐν ττάσαις ἡμέραις 5ϊἷαν. Οἴτορ. 
ΧΧΧΙ]. ΑΒ Βος σοῃ,. ἱπεῖρίτ ο. χνὶ. ἴῃ Εά4. ΑἸἰδῖπα. Καὶ ἐν τῷ ]} 

α καὶ ΟΟΠΡΡΙ. 
ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει 2447) 93. ἐν ετέι. τριτῳ 71, τοῦ. 
αὐτοῦ 44,71. βασιλεύει] ἐξασίλευε Οεογρ. δ[αν. 
Ρταπιτί. ὃ 242. (δῖ. Νῖς. ᾿Αχιὰ] Αχινα 120. 

τϑ ᾽᾿Ασὰ] Α 11. 

υἱὸς ᾿Αχιὰ) 

ἐπὶ ᾿Ισραὴλ] 
ἐπι τα!]α Ισραηλ ΧΙ, 44, 2, ςς, 64, 71» 74, 82, 92, τοῦ, 110) 120, ᾿ 

1237) 134701447γ1ς8,236.,.2..5,24.ς, 247. ΑἸά, ΑἸεχ. (αἴ. Νίς. Αγη). τ. 
Ἄττῃ. Ἑά. δ[αν. Μοίᾳ. ἐπι τὸν Ισραηλ 243, 244. ἐπὶ τᾶσαν βασι- 
λείαν Ἰσραὴλ Οεοτρ. 8ϊαν. Οἶτοσ. ἐν Θερσᾷ] ἐν Θαρσα γι, 242. 
ἐν Περσὲ Οεογρ. α δῖαν. Οἷτορ. εἴχοσι καὶ τέσσαρα ἔτη] ἐτὴ εἰ- 
χοσι τεσσαρα 44. κα και 4236, 242, 246. 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ ἐποίησε] - Βαασα 93, τοϑ. Οοπιρ. καὶ ἐπο- 
ρεύϑη ἐν ὁδῷ} εἰ αὐϊὲ! ἰπ υἱαηα ΤιλοΙξ, (λ]. 9. υἱξ Ναξὰτ] , 44. δι 
,Ναδοιὰ Τιιςϊξ, 4]. ἐν ταῖς ὡμαρτίαις ἐν ταῖς ἡμέραις 93. 
18} α τοϑ. Βδθεῖ ἴῃ Ἵμαγαέξ, πλπογε ΑἸοχ ὡς ἐξήμαρτε] αἷς εξη- 
μαρτὲ ὅ4,) 71, 123. 244, 24ς. ΑΙά. εν αἷς ἐξήμαρτε 3, τοϑ, 246. 
Οοπιρὶ. ὡς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ] φμοπιαεϊποιμηι ῥεζεαυΐ! ἐπ 75,πεὶ, 
[εξ ΟΑ], ἐν αἷς εἰς ἁμαρτίαν εἰσήγαγε τὸν Ἰσραήλ (υζ ἔργα) 8ιαν. 

᾽ 
αὺυ- 

1. λόγος Κυρίε] ρημα Κυριδ το, τοϑ, 246. Οοπιρί. ργαριήτα. ὁ τ ς8, 
ἐν. χειρὶ] λ 242. ἐν χειρὶ Ἰὲ υἱῷ ᾿Ανα:}] πρὸς υἱοῦ υἱὸν ᾿Ανανὶ 
(Πς) 19. προς ἴδ νἱον ἄνανι το8. (μηρί. προς [κ νιον Ανιου 246. 
ἸΣ] Ιησε (ροῖεα Ιηο0)ὴ 44. [πε (ῆς ἰηΐξα) ς2,) 71) 745) 029 τού, 120, 
123) 1345) 144. 242) 241, Ζ4η4. Δίεχ. (δι. Νὶς. ᾿Ιδ υἱῷ} ἴη υἱὰ 
(Π0) 119. α᾿Ἰὲ Θεογξ. ϑίαν. Οἴἶγορ. νὶξ ᾿Ανανὶ] υἱὸν Ἄνανιβ 93. 
γῶς 

3 4 ἃ “ “ Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ τῇ ᾿Ασὰ. 

3 “ἫἼν᾿Ν “2 ὔ ] Ἴ ᾿ 8 ό - ἐν τῷ ετειὶ τῷ τρίτῳ] ἐν τῶ πεμπίω ετές το, τοϑ, “46. 
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 λεγὼν 93. προς βασιλεα Βαασα λέγων 1.8. -[- βασιλεα Ἰσραὴλ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 1 

«. » } ὃ ν- ,΄ δ ς Ν᾿. » 3 » ξᾷ ἃ : 

γῆς, καὶ ἔδωχά σε ἡγέμενον ἐπὶ τὸν λαόν μ8 Ἰσραήλ, χαὶ ἐπορεύϑης ἐν τῇ ὅδῳ Ἱεροξοὰμ, 
ΚΕ, ΧΥΣ, 

ΩΝ χαὶ 
; - ν. 9 Ν »" ΄ ἊΝ “" ΄ 3. Ὁ ΝᾺ» νκ λ 

ἐξήμαρτες Τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραῆλ, τ “παροργίσαι με ἐν τοῖς ματαίοις αὐτῶν, ᾿Ιδὲ ἐγὼ ἐξε.. 5. 
᾿Ν ΝΣ “2 “ ΄ νι ῳ ε ν᾿ - ξ 

γείρω ὀπίσω Βαασα καὶ ὄπισθεν τοῦ οἴκου αὐτῷ, χαὶ δώσω τὸν οἶκόν σου ὡς τὸν οἶχον Ἱεροξοὰμ 

υἱκ Ναξατ. 
ἰφὰ Ὁ ’ Ἂ Ν “2 » 

γηχότα αὐτῷ ἐν τῷ ππεδίῳ χαταφάγονται αὐτὸν τὰ πετεινὰ τοῦ ἔραν, 

δ ὁτὰ τῷ ὶ ἐν τῇ αὖ Ἰαφάγονται αὐτὸν οἱ χύνες, χαὶ τὸν τεϑ Τὸν τεὐγηχότα τῇ Βαασὰ ἐν τῆ πόλει χαϊαφάγοντ ς,) χαὶ τὸν τεῦ-- 4. 
" [] 

Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λό. ξι 
ἡ χαὶ πάντα ἃ ἐποίησε, χαὶ αἱ δυναςεῖαι αὐτϑ, ἐκ ἰδὲ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιδλίῳ λό γῶν Βαασὰ χαὶ πᾶντα ἃ ἐποίησε, χς τᾶ, γεγρᾶμμ ω λό-- 

"5 ω “͵,,» » ΄ ν 3 ΄ ττς ΤᾺΝ νι ο ΄ »,.,ω φιλο ον 
γῶν τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων ᾿Ισραήλ ; Καὶ ἐχοιμήϑη Βαὰσᾶ μετὰ τῶν πατέρων αὐτϑ, χαὶ υάχ- 6. : ἫΝ Ν το ς ἐς 23 Ὁ » ) » “᾿ ΠΝ 2 ΣΥΝ εὯ ) Ν 2, Ζ 
τεται ἐν Θερσᾷ, χαὶ βασιλεύει Ἤλα υἱὸς αὐτὰ ἀντ᾽ αὖτ. Και εν χείρι 8 υἱὲ Ανανι ἐλάλησε 7, 

Φ ρ᾿ ρὋ Ν ΄ ἃ 3 ΄ Β 3. ν ΄ 4 Κύριος ἐπὶ Βαασὰ χαὶ ἐπὶ τὸν οἶχον αὐτϑ, ππᾶσαν τὴν χαχίαν ἣν ἐποίησεν ἐνώπιον Κυρίου τοῦ 
“.΄ ψΨ, ρ»“η », 9 Ὁ “ “ Ἀν, Ν ν᾿ ε ἝΝ Νε» “Φαροργίσαι αὐτὸν ἐν τοῖς εργοίς τὼν χείρων αὐτδ, τοῦ εἰναι! χατὰ τὸν οἰχον Ἱεροξοῦμ, Χαι ὑπερ 

ΜΡΑ ὔ ΝΣ Ν Ἂν ) δῷ 
τὸ πατάξαι αὐτόν. Καὶ Ἢλᾶὰ υἱὸς Βαασὰ ἐξασίλευσεν ἐπὶ ᾿Ισραὴλ δύο ἔτη ἐν Θερσᾷ. Καὶ 

2 Ν .“ ς 2 ““φΦ .- - ,νΝ ,.,» 3 [ωἡ ζ΄ συνέςρε Ψεν ἐπ᾿ αὐτὸν Ζ αμξρὶ ὃ ἄρχων τῆς ἡμίσδς τῆς ἵππου, χα! αὐτὸς ἣν ἐν Θερσᾷ “πίνων με- 

κα ὕμς 134, 244. πρὸς Βαασα] -ἰ- βασιλεα Ἰσραηλ λέγων το, τοβ. 
-Ἔ λέγων 44. 745 82, 92) τού, 119, 120, 121» 123) 134) 236, 243, 244) 
δἧς. σου. ΑἸά, (αι. Νίς. ϑίαν. προς Βαασαν βασιλεα Ισραηλ 

446. τρος Βασα (ἰμῆα Βαασα) λεγὼν 247. -Ἐ καὶ λέγει Αται. τ. 
Ατα. ἘΔ. -Ἐ καὶ ἔλεγεν Οογρ. 

11. ᾿Ανϑ᾽ ὧν] ἐξ ὧν Θεοῦ. πὸ τῆς γῆς] ἐπὶ τῆς γῆς ϑίαν. 
Οὔτορῦ λαόν μ8] ὅδλον με 1Π. Ἰσράὴλ 15] τον Ισραηλ 44, 
1ς8, 244.24ς.- καὶ ἐπορεύϑης] καὶ ἐπορέφϑης (Ης) τοό. καὶ 
ἐπορεύϑἧς-- Ἰσραὴλ 21 α συπὶ ἱπιειτηοά. φ,.6. ἐν τῇ ὁδῷ] αὶ τῇ 93», 
1οϑ, 244. Οοπιρὶ. Ἱἱεροξοῶμ)} μγαθπηϊτῖ, τε. ςς. τὸν Ἰσραὴλ] 
α τὸν ΧΙ, 93» τού, τοϑ. (οπηρὶ. ΑἸοχ. 

11. ᾿Ιδὲ ἐγὼ] καὶ ἐγὼ τς8. ἐξεγείρω] εξεγερω 19, 44, 74) 
Σοῦ, 120, 123. 144) 236, 242, 24.3) 2445) 24ς, 247. (οπιρὶ. (αἴ. ΝΊς. 

Ατἴπι. τ. Ασ. Εά, ὀπίσω) ἐπὶ σὲ (ῆ.) 82. ὀπίσω Βχασὰ] 

οπισω βασιλεα γη4ᾳ. Βαασὰ] Βασα τι9,242ὥ. Βαασα--υΐξ Να- 

δάτ] βαασα νιε Ναξατ24ς. καὶ ὄπισθεν] καὶ οπίσω τ0, 93, τοβ, 
123, 242, 246. (οπιρῖ. καὶ οπιϑὲν 71. οἶκε αὐτῷ] -- κακὰ 93, 
τοϑ. Οὐπιρὶ. οἴκου σᾷ Οεογρ. δίαν. Οὗτος. καὶ δώσω] καὶ ποι- 
ἥσω ϑῖαν, τὸν οἶκόν σου] τὸν οἴκον αὐα 11, το, 93» το8, 246. 
Οὐοπιρί. ὡς τὸν οἶκον] ὡς προς οἰκὸν τις. υἱῷ Ναβατ] κ 71. 

“- Ν 
του Βαασα) α του 

. ο 

αὐτὸν 1] ςς, 
4. “ὦ 

αὐτὲ} α 71. Οεογρ. 

ΙΝ. Τὸν τεϑνηκότα 19] ργατηϊε. καὶ 247. 
3242. καταφάγοναι ὈΪ5] και καταφαγοίϊαι 44. 
546. ΑἸεχ. Ατηι. σ. Απῃ. ἘΔ. δῖαν. Οἴξορ. 
δἷδν. ἐν τῷ τεδίῳ] α' τῳ το. καταφάγονῖαι αὐτὸν} λα 19. 
α αὖον ,»46. ΑΙά. τὰ πετεινὰ] τα τσετηνα γ4. 

Ν. καὶ πάντα] και απαύϊα γ4. καὶ Θεοτρ. καὶ πάντα ὅζο. 
8ἀ ἔῃ. οοπ|.}. (υε νἱάείυγ: ἴῃ Οοάϊςε εξ ἐγράφη ἄνω.) 546. παάν- 
τα ἃ] πᾶν ὃ 8ῖαν. Οὗτος. ἃ ἐποίησε] οσα ἐποιήσε 93, τοϑ, 123. 
134. Οὐμηρὶ. ΑἸεκ. Αγπὶ. σ. Αση). Ἐά. ἐποίησε] ἐποιει τοό. καὶ 
αἱ δυναςεῖαι αὐτῷ} ,. γ1. καὶ τὰ δύναϊα αὐτῷ ϑῖαν. οὐκ ἰδὲ} ἐχὶ 
Αἰεχ. ταῦτα] α Ασπὶ, τ. Ασπν. Εά, δῖαν. γεγραμμένα] γε- 
γραπῆαι το, 93, 1το8. (οπιρί. εγίεγραμμενα 8Δ. ἐν βιθλίῳ] ἐπι 
βιδλιω το. ΑἸεχ. εν βιδλῳ 44, 119. ἐπι βιθλικ (ῆς 'π8) 93, τοϑ. 
Οὐοπιρί. ἐν βιδλίῳ δες. δά ἔπ. σοπ).] ἐπ Δἰόνο ψεγδογμηι ἐἰϊδγεπε γέρμῆε 
"γα Ψυὶρ. τῶν ἡμερῶν] α ἡμέρων 64. τῶν βασιλέων] τοις 
βασιλευσι 82. βασιλεα 247. 

ΨΙ. Καὶ ἐκοιμήϑη--σατέρων αὐτ5} καὶ ἀπίϑανε Βαασὰ 8ἴαν. 
Οἴἶιορς. ϑαπήεται] ἐτάφη Ατηι, ᾿. Απῃ. Ἐά. τεϑαμμένος ἣν 
Οεογρ. δῖαν. ἐν Θερσᾷ] ἐν Θαρσᾷ (ροῖϊξεα υἱ Ε4.) ΑΙά. ἐν Παρσᾷ 
Θεοῦ. ἐν Θαρσᾷ μετὰ τῶν ττατέρων αὐτῷ δῖαν. Οἶτος. καὶ βα- 
σιλεύει) καὶ ἐδασιλευσεν 19, 93, τοϑ. Οοτηρί. καὶ ἐξασίλευεν Οεοτγρ. 
δίαν. βασιλεύει Ἠλα] ᾿Ἰεσὲ ἐνδασιλεύει (ῃ.) γι. ἘἮ λα] Ηλααν 
1. υἱὸς αὐτῷ] ργαιπηῖτς. ὁ 44, 64, 2442. υἱὸς αὐτῷ ἀντ᾽ αὐτῷ} 
εν χειρὶ ἴηξ τὰ ἄνανι τὰ σροφητου236. ἄντ᾽ αὐτῷ] -᾿ ἐν τῳ εἰκοσῳ 
ετει βασιλέως Ασα 11. (Αἰεχ. Ατι. Εά. ἰηΐεσ ποοσ.) Αγη. σ. Ἔτεν 
ἐτες εἰκοσῳ τὰ βασιλεως ΧΙ. - εν τω εἰκοςὼ ετει Ασα βασιλεως Ιεδὰ 
19,93» 108. -Ἐ ἐν ἐτει εἰκοςῳ σγδοῳ του Ασα βασιλεὼς Ιαδὰ 44) 242, 
246. (Αἵ. Νῖς, -Ε εδάεπι ἤπε Ασα, ζ2. -- ελάξηι, ἄπε ογδοω, ςς, 
71, 123. “Ἐ ελάεπ), πἰἢ καὶ ογδοω, γ4) 92, τού, 120, 134) 144, 247. 
ΑἸ4ά. “Ἑ ἐν ἐτες ἵκοσι (ῆς) καὶ Ἴὀκτω τξ Ασα βασιλέως ἴπκδα 1:21. 
Ἔ ἐν ἔτει εἰχοσὼ τὸ Ασα βασιλέως τ 58,24. Ἐν τῷ εἰκοςῷ ἐτει Χαὶ 
ὀγδοῳ τε Ασα βασιλεως Ιπδα 236. 243, 244. : 

ΝΠ. Καὶ ἐν χειρὶ] α και γι. Καὶ ἐν χερὶ--- Κύριος] καὶ ελα- 
λησε Κυριος εν χειρὶ υἱξε το. καὶ ἐλαλησε Κυριος εν χει Ἡϊ νιξ Ανᾶ- 
γιὰ 93. ἔς; οαπὶ Ικ ῥγὸ Ηπ) τοϑ, 246.᾽ ἔς, οἱᾶ ἸΣ υἷ ᾿Αγανὶ, Οοταρὶ. 

ἸΣ] Ἰηου ΧΙ, γι. (ςς, ττὸ, 121) 247. ἢς ἴπῖ.} Ιησοῦ (ῇς ροῖϊεδ) 
24ς. κα ϑῖδν. Οἴἶτορ. Ἰδ υἱξ. ᾿Ανανὶ] Ιηου Αναᾶν, τοῦ προφήτου 
715). 134. Οδῖ, Νῖίς. δ υἱ ᾿Ανανὶ προφήτου Αττη. τ. Ατηγ. ΒΑ, 
υἱξ ᾿Ανανὶ] υἱξ Ἄνανια 111, νἱῷ ᾿Αναανὶ προφήτε ὐεοῦρ. ᾿Ανανὶ] 
Ἄνναν τὸ προφητου ΧΙ. -Ἐ τὑξ προφήτου 44, 52, ξς, 74, 82, τού, 
ἴον ΓΟ, 121») 1239) 18, 243) 2442) 24ς, 247. ΑἸά, ΑἸοχ. δ[Αν, 
ἐπὶ Βαασὼ] περι Βαασὰ 111. ἐπὶ Βαασὰ---τὴν κακίαν] ἐπὶ τὸν 
οἰκοὸν Βαασα τὴν κακιᾶν 44. καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτῷ]. Βλθεὶ ἰῃ 
εἰαταξξ, πηπογε ΑἸεχ. πᾶσαν τὴν κακίαν] ῥγατηϊτ, χαὶ ἐπι 19. 
και ἔπι τσασαν τὴν καχίαν αὐἾου 93, τοϑ. Οοιηρὶ. καὶ ἐπὶ πασᾶν 
τὴν κακίαν, οιπὶ καὶ ἐπὶ πᾶσαν (10 ΧΟ ἴπ οἰδαγαέξ, τιΐπορα, ΑἸοχ, 
τοῦ παροργίσαι] α τ 64. τοῦ εἶνα!]} -ξ- αὐον ΧΙ, το, 44, ς2, ςς, 
64, 71) 74γ) 82, 92, 93, τού, το, 120, 121) 123. 134. 144. 1ς8, 216, 
342, 243, 2455246, 247. Οὐπιρ]. ΑἸά. (αἴ. Νίς. κατὼ τὸν οἶκον] 
καΐως οἰκος ΧΙ. ὡς τὸν οἰκὸν 44. καϑῶὼς ὃ οἰκὸς 52, τς, ὅ,,, 721, γ4. 
82, 92, τού, 119. 120, 121) 123») 134) 144.) 1ς8, 236, 242, 243, 244, 
245. 246, 247. ΑἸά, ΑΙοεχ. (αῖ. Νίο. ὡς οἰκοὸν 93,» τοϑ. ὡς ὁ οἶχος 
Οὐοπὴρὶ. Ἱεροδοὼμ)]} ργαπητς. τὸ ττ9ο. ὑπὲρ τοῦ] α τοῦ 246. 
πατάξαι αὐτόν] -ἰ- εν τῶ Ασα βασιλει Ιεδα το, το, τς8, 246. - εν 
ἔτει εἰχος ἐχτὼ του Ασα βασιλεως ἴπαϑὰ γι. -Ἐ ἔν τω Ασα [κδὰ 93. 

ΝΠ. Καὶ Ἠλὰ--- Ἰσραὴλ] Ἐν τῶ ἕκτω καὶ εἰκοςῶ ἔτει ᾽᾿Ασὰ βα- 
σιλέως ᾿Ιόδα Ἠλὰ υἱὸς Βαασὰ ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ἰσραὴλ Οοπηρὶ. ἢς 
ἴεῖε Ασην. τ. Αττη. Εαά. Οεογρ. 8[αν. πἰῇ φυοὰ ἰπ Νεγῖ, Αστη. οπητίο 
τ ᾿Ασαὶ, εἰ Οεογρ. οὐπὶ 8αν. Μοίᾳ. ργο Ἠλῶ βαθεῖ Ἰλά, ἘΝ ἕἔτα τ 
εἰκοςῷ καὶ ἕκτῳ ἐπὶ τοῦ Ασὰ βασιλέως Ἰάϑα ἐξασίλευσεν Ἠλὰ υἱὸς 7. 
Βαασὰ ἐπὶ Ἰσραὴλ ΑἸεχ. “ππο υἱφοίνιο ἤξχίο κα γεσὶ: 76 γορπαυΐϊδ ὦ 
Εἰα βἰϊμ. Βααία μερεν 1} αεἰ δ υὶς. Ἠλὰ] Κελᾷ ΤὨεοάστει. ο.. 48. 
ἷπ. 3 εξ. Βαασα) Βασα τς8. ἐπὶ ᾿Ιτραὴλ] ἐπι τον Ισραηλ ὅᾳ. 
ΑἸά. δύο ἔτη] Τι. ςς. δύο ἔτη ἐν Θερσᾷ] εν Θερσα δυο ἐτὴ ΧΙ, 
93. 1οό, τοϑ, 134») 144ν1 ς8, 436, 45, 546, 247. Ὄσπηρί. ΑἸεχ. Οασ, . ΄ 
Νῖς. εν Θαρσα δυο ἐτὴ 44. εν Θερσα δυο ἔτι (ῇς) “(ς. ἦν Θερ- 
σᾷ] ἐν Περσέ Θεοτρ. 

ΙΧ. Καὶ συνέςρεψεν ἐπ᾿ αὐτὸν Ζαμξρ!] καὶ συνήγαγεν ἐπ᾿ αὐτὸν 
Ζαμδρὶ τὸν δοῦλον αὐτῷ Ατπι. τ. Ατη. 4, καὶ συνέγρεψεν ὁ Κύριος 
ἐπ᾿ αὐτὸν τὸν παῖδα αὐτῷ Ζαμξὲρ Θεοῦ. καὶ ἐπέγειρεν Κύριος ἐπ᾽ 
αὐτὸν τὲς παῖθας αὐτῷ καὶ Ζαμξρὶ 8ϊαν. Μοίᾳ. ἔς, οπιυίο καὶ 25, - 
δίαν. Οὗτορ. ὀ  συνέφρεψεν] συνεςραφη 19, 93, 1οϑ. (ὐοιηρί. ερπηήμ- 
γαυΐ! (ἐρραμδμαιμς 64) ϑ.υ. Βατ- Ἠεῦτγ. ἔπ αὐτὸν] ἐπι εαὐΐον τους 
παιδας αὐῇου 44, 74, 120, 134. ἢς, πἰῇ εφ᾽ εαντον, τα, 92, 121) 127, 
1447.236. ΑἸά. (ας. Νίς. - τοὺς παιδὰς αὐτὰ ςς, ὅψ, 71, 82, 110» 
1.8, 243, 244) 246, 247. επ᾽ εαυΐων τες παιδας αὐτὰ τού. εφ᾽ εαυ- 
τον τοὺς τοόδας (ἢ) αὐε. 2.2. Ζαμξρὶ] ργαετηῖτι. παὶς αὐΐου ΧΙ, 
245. Αἰεχ. μγαβηιῖττ, καὶ 44, 52, 74) 92, τού, 120, 121) 123; 134» 
1447) 236, 242, 247. (αἴ. Νίο. Ζαμέξρει (ῆς ἰπῇ.4) 93. Ῥγπ, δ. 
παῖς αὐτοῦ Οοπῖρ. ὁ ἄρχων] τὸν ἄρχονα Οεοτρ. 8ϊαν. Μοῖᾳ Ὁ 
τὸν ἄρχονϊα αὐτὰ δῖαν. Οἶτορ. ὁ ἄριχων---ἵππον] φαὶ ργίπορρε να τὸ 
υρεγ αἰἰπεὶ ἀϊωτα ἐφμονμν ϑγτ. Βατ- Ηεῦτ. τῆς ἡμίσους τῆς ἵππε] τῆς ..2 1) 
ἡμίσσας (ἢ) τῶν ἀρμαΐων τθ. τὰ ἡμίσεας των αρμαΐων 93. Οοπιρ].᾿ 
τῆς ἵππου] τὰ ἵππου τῖρ, 241. των ὡρμαΐων τοϑ, 246. κα ΑΓπΊ. 1. 
Αγ. Ἐά. καὶ αὐτὸς] καὶ ατως 4Ζ4ς. καὶ ὅτος Οεοῖρ. καὶ Ἠλὰ 
ϑίαν, Μοίᾳ. καὶ αὐτὸς---ίνων) καὶ αὐτὸς ἔπιε Ατη. τ. Αγ. Ἐά, 

καὶ αὐτὸς ὅτε. αἀ ἔπ. σομ,.} καὶ αὐῇος εν Θερσα 242. ἐν Θεσᾷ 1} 
ἐν Θαρσα (ἢς ἱπῆ8) 44, τ:8. τυίνων δζε. αἀ ἢπ. οοπ|.] α 236. ᾿ 
μεϑύων] ργαεπιῖτς. καὶ ΧΙ, γ4, 93» τοϑ, 123, 1ς8, 546. Οοπηρὶ. Απη. τὸ δε 
Ατπι. Ἑὰ. 8ϊαν. Μοίῃ. Ὦσά] Ασα 82, τού, 119, 24ς. Οτογς. 

ϑίαν. Οἶτορ. ᾿ωρσᾷ (οιηρὶ. ᾿Αρσᾷ ΑΙεχ.. Ασῃ. σ. Ασπῃ. Ἐά. ϑίανι }} 



ΒΑΣΙΔΕΈΙΩΝ. ἢ 
κκῷ. ΧΥῚ. 

το. ϑύων ἐν τῷ οἴχῳ ᾿Ωσᾶ τ οἰκογόμξ ἐν Θερσᾷ. πὶ εἰσῆλϑε Ζαμδρὶ καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ 

11. 

12. 

13- 

14. 

15. 

τό. 

17. 

νΝΝ ᾿ 

ὩΣ Ὸ 

ἐσανάτωσεν αὐτὸν, χαὶ ἐξασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτῶ. Καὶ ἐγενήϑη ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν ἐν τῷ 

χαϑίσαι αὐτὸν ἐπὶ τῷ θρόνου αὐτῇ, Καὶ ἐπάταξεν ὅλον τὸν οἶκον Βαασὰ, χατὰ τὸ ῥῆμα ὃ ἐλά- 
͵7 ,»Ν Ἀ 3» ᾿ “ ο “ ». λησε Κύριος ἐπὶ τὸν οἶχον Βαασα, χαὶ «πρὸς Ἰοὺ τὸν σροφήτην Περὶ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν 

΄]΄ ΝΣ) ἯΝ "Ὁ ε" 5 »" ες γῳ 7 ΝΟΣἴ Νὰ ω ος ζῃ, ’ Ν ν 2 
Βαασα χαι Εἰλὰ τῇ υἱϑ' αυτΒ, ὡς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσρχηλ, του σαροῤγίσαι Κύριον τὸν Θεὸν ἰσ- 

Ν 3 μ᾿ ᾽ὔ ϑ ρ᾿ 

ραὴλ εν τοῖς ματαιοίς αὕὔτων, 
Ν ᾿ς “ ΄ 3 2 ,ὔ » Ῥϑὶς 

Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἢλᾶὰ ἃ ἐποίησεν, οὐκ ἰδὲ ταῦτα γε- 
΄ -3 7 ρὸ ρό [ω͵ ΑΙ ᾿ ὡς 

γραμμένα ἐν βιδλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων ᾿Ισραήλ ; Καὶ Ζαμξρὶ. ἐξασίλευσεν ἐν 
Θερσᾷ ἡμέρας ἑπ]ά" χαὶ ἡ παρεμξολὴ Ἰσραὴλ ἐπὶ Γαξαϑὼν τὴν τῶν ἀλλοφύλων. Καὶ ἤχεσεν 
ε 2 Ὧν “Ὁ ΄7 ΄ Ν Ν» : Ν , Ζ΄ Ν. 2) ΄ ὁ λας ἐν τῇ ταρεμξολῇ, λεγόντων, Συγεςράφη Ζαμξρὶ καὶ ἔπαισέ τὸν βασιλέα" καὶ ἐδασίλευ-- 

σαν ἐν ᾿Ισραὴλ τὸν ᾿Αμδρὶ τὸν ἡγόμενον τῆς ςρατιᾶς ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἐν τῇ ταρ- 

εμδολῇ. Καὶ ἀνέξη ᾿Αμδρὶ καὶ “τᾶς ᾿Ισραὴλ μετὶ αὐτ ἐκ Ταξαϑῶὼν, καὶ περιεχάϑισαν ἐπὶ 

Μοίᾳ. τοὺ ὃ οἰκονόμε τὰ οἰχοδομου 44ς. ἦν οἰκονόμος δῖαν. Οἰἶτορ. 
ἐν Θερσᾷ 29} ρῥγαυρϊί, τα 93» τοῦ, τς 8. Οοπηρὶ. 

Χ. Ζαμξρὶ!) Ζαμφὶ Αται. 1. "Ζαξδρεὶ Οεοτρ. ἐπάταξεν αὐ- 
τὸν] α αὐἷον γ1. καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν] -Ἐ ἐν ετεε εἰκογω καὶ εξδο- 
βϑ του Ασὰ βασιλέως. Ιᾳδα 24ς. Δίεχ. ϑ]αν. Μοίᾳ. α ΑΙά. - ὃ 

ἔτει ἑδδόμω καὶ εἰκοςὼ Οοπιρὶ. -Ἐ ἐν ἔτει εἰκογῷ καὶ πέμπῆῳ Ἰασὰ 

βασιλέως ᾿Ιόδα Αττῃ. τ. -Ἐ εδάδῃη, οπο καὶ, Θεοῦ, καὶ ἐϑανά- 

τωσεν ἣν τῷ ἔτει εἰκοςῷ καὶ ἐδδόμῳ ᾿Ασὰ τοῦ βασνλίως Ἰάδα Ατηι. Ἐά. 
ἢς, ἤπε καὶ Γεοιπάο, 5᾽αν. Οἷἶτορ. εἰ οεοίαϊε σιη αππὸ υἱροβνιο (ερ- 
δἔμιο 4{{πΠγερὶς Ἵκάα Ννυὶρ. 

ΧΙ. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο το, 93, τοβ. ΟΟπηΡ]. α ἐγενηϑὴ 
44. Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν] μᾶθεῖ ἴῃ ομαγδέϊ. πηῖ- 

ποῦς ΑἸεχ. ἔν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν] ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτῷ Οεοζρ. 
βασιλεῦσαι) βασιλεύειν τς-8. αὐτὸν 15] Ἐ τὸν Ζαμέρει 93. -Ἑ τον 
Ζαμξρι ιοδ, ϊ 8. ἐν τῷ καϑίσαι αὐτὸν] ἐν τῷ καϑίσϑαι (Πς) αὐτὸν 
845. καὶ ἐν τῷ 5 καϑίσαι Αττι. τ. Ατην. ΕΔ. ὅτε ἐκάϑισεῦ Θεοτς. δίαν. 
ἐπὶ τοὺ Ὁ ϑρόνου) ἔπι τὸν. ϑρονον 123) 245. κα τὰ 144. ἐν τῷ ϑρόνῳ 
Ἄστη, τ Ατπι. Ἐά. ϑρόνου αὐτῇ] - ἐπάταξεν ὅλον τὸν οἶκον Βαα- 
σὰ, καὶ ὶ οὐ καέλιπεν αὐτῷ ἐρδντα πρὸς τὸν τοῖχον, καὶ ὶ τοὺς συγγενεῖς, 
καὶ ἑταίρας αὐτξ. Οοπιρὶ. Ἔ ἐπάταξεν ὅ ὅλον τὸν οἶκον [αὐ 27 τὸ τὸ 
Βαασά, οὐχ, ὑπέλψιπεν αὐτῷ ὑῶν πρὸς τοῦχον, καὶ ὠγχιξεῖς αὐτῷ, 
χαὶ ἕταιρον αὐτῷ ΑἸεχ. 

ΧΙ]. Καὶ ἐπάταξεν] α καὶ 93, τοβ. καὶ ἐξωλόϑρευσε Ζαμξὶὶ 
Οοπιρὶ. καὶ ἐξέτριψεν Ζαμξρὶ ΑΙοχ. βαειθε ψυϊρ. ὅλον τὸν οἷς- 

Κ0ν}} α λον 93,) 1οϑ, 246. ὅλον τὸν οἶκον Βαασα ] ογιπενι ἐἴἰοπεμηε 
Βα, εἰ ποθ ἐἰεγεἰ φαΐ ἐκ ἐα πιαρεπίεηι αὐ βατίοίεπι, εἰ ῥγορίπιφμοι δὲ 
α"πΐεος ἐἦμς. Ὀείφυϊίφιε Ζανεόνὶ οναπόρι ἄοσιμα Βααία Μασ. Βαασὰ) 

Ἑ καὶ ὁ διέλιπεν αὐτῷ ὃς ἐρῇ πρὸς τοῖχον" καὶ ἀγχιςεῖς αὐτῷ καὶ ἕται- 
ρους αὐτῷ" καὶ ἐξέτριψε Ζαμρὶ ὅλον τὸν οἶκον Βαασὰὼ Ατῃ. 1. -Ἐ εα- 
ἄεπι, οὐπὶ Ζαμέξρὶ ργο Ζαμρὶ, Αττη. ἘΔ. -Ἐ ελάεπι ἔετς δῖαν. Μοίᾳ. 
κατὰ τὸ-- Κύριος] καἾα το ρημα- Κυριου δελαλησε ΧΙ, 445) 55) 64) 71) 
γ4.κ.825 τού, 110» 1345 144 342, 24ς. ΑἸά. Αἰεχ. Ασῃ]. 1ἱ. Αστη. Εάὰ. 

δίαν. καὶ προς το ρῆμα Κυριου ὃ ἐλαλησεν 121. καΪα τὸ ῥῆμα Κυ- 
ρίου ὃ ἐλάλησε Κύριος (οπιρὶ. ῥμαία νεγόμπι Τονιίηὶ φιοαῖ ἡρομίμς ἔμέ- 

γαι Ψυϊς. ἐλάλησε Κύριος] α Κύριος 247. ἐπὶ τὸν οἶκον] ργα- 
τοΐτο. ὃ ἐλαλησεν τς8. ἐπὶ τὸν οἶκον Βαασὰ] α 44. καὶ τρὸς 
ἸΣ] κα καὶ 44. Θεοῦρ. καὶ πρὸς Ἠλίξ ΑΙά. καὶ πρὸς ᾿Εχοὺ 8[αν. 
Οἴἶδορ. καὶ τρὸς Ἰὲὰ τὸν τοροφήτην] εν χειρι νι Ανώνιου τῈ τροφη- 
του 19. ἔν χεέιρι ἴᾷ υἱα Ανάνιου τ προφητ. (ς ; οὐπὶ τ ἤπαὶ. {ιργα 
11π.} 93. ἐν χεῖρι ἴξ υις Ανάνιου τῇ προφῆτου το8. (οιηρὶ. εν χέρι 
ἴου τῇ προφήτου 246. ἔς, πἰῇ ᾿Ιεδ, Ατγπι. τ. Ασηι, ἘΔ. Ἰὼ] [πὸν 
γι. [Ιγηὲ ({ἐπηρεῖ) 216. 

ΧΙΗ. Περὶ ππ-ασὼν] Ργδεπϊε, καὶ 120, ατασων 244. 

ὡμαρτιὼ»] α τῶν 11. 

τῶν 
ὡς ἐξήμαρτε! Ργαεπηϊτ, ὡς (ἢ 11.) ἥ ἥμαρτον 

καὶ Αἰοκ. ὃς ἥμαρτε καὶ ὡς ἁμαρτάνειν ἐποίησε Αγπη. 1. ἢς, ἤηε ὡς, 
Ἀπ. Ἑά. ὡς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραὴλ] ὃ ος ἥμαρτεν ἐν Ἰσραὴλ ϑίαν. 

Οἴἶτορ. ὡς ἐποίησεν ἐξαμαρτάνειν ἐν Ἰσραὴλ 8[αν. Μοίᾳ. ἐξήμαρτε) 
ἐξημαρτ (ουπὶ τ [ρτ [1π.) 93: ἐξήμαρτον ΑΙεχ. τοῦ τυαροργίσα!] 
τε παροργῆσαι 24. τοῦ πσαροργίσαι ἕο. δὰ ἔπ. (οοπ).} α τού. 
τοῦ σαροργ. Κύρ. τ. Θεὸν Ἶσρ. 7 1ῖρ. Κύριον τὸν Θεὸν] τὸν Κυ- 

ριον Θεὸν Χ], 134» 158, 436, 24ς, 247. (αἵ. Νῖίς. τον ςς(. Κύ- 
οιον. τὸν Θεὸν Ἰσραὴλ] αὐῖον 19, 93. 1ο8. κα Ισραηλ 242. Κύριον 

Θεὺν τοῦ Ἰσραὴλ ΑΙοχ. ἐν τοῖς] καὶ τοις 11]. μαΐϊαίοις αὐτῶν] 

ματαιοις αὐε 247. 
ΧΙΝ. Καὶ τὼ λοιπὰ τῶν λόγων) Περὶ δὲ τῶν τράγων λοιπῶν λό- 

γων ϑῖαν. Οὗτοσ. Ἠλὰ] ἵἴλα (236. υἐ νἱάειιτ.) Θεοῦξ. α δἷδν. 

. Ἅ]οχ. (δι. ΝΙὶςο. 

Οἷἶτορ. ἃ ἐποίησεν] ργεογηϊ. καὶ παΐα ΧΙ, ς2; ςτς, 64, 715) 74» 
82, 92, τού, 119, 120, 121, 144, 236, 242, 241. 244, 24ς, 247. ΑἸά. 

καὶ σῆς οσα ἐποιῆσεν το, 44. 93. 1Ο8, 134. 246. 

ΟοπηρΡΙ. Αστῃ. 1. Ασῃχ. Εά. καὶ περὶ τταἴΐων ἃ ἐποίησεν ϑίαν. Οἰἶτος. 
οὐκ ἰδὲ οὐχ ιὃς 1Π. τοῦτα] τοαϊα (ἔς νεῖ, 20.) 1 ς8. α 8[αν. 
Οὔἶτορ. γεγραμμένα] γεγραπῆαι (ῆς 'πῇ.4) 19, 94. ΟοπρΡ. ἦν 
βιδλίῳ] ἐπι βιδλιω 19, 64. εν βιδξλῳ (44. ἢς Ἰηξτα.) 82. τῶν ἡμε- 
ρῶν] α τῶν 64. κ 74. τῶν ἐμ, Ἰώώα 71) 82, 244. 
α Τῶν 2429 24. 

ΧΝ. Καὶ Ζαμέξρὶ ἐξασίλευσεν] ἐν δὲ τω εἰκοςω καὶ δευτερώ ετέι 
Ασα βασιλεως [εδα ἐδασιλευσε Ζαμέξριν 19. ἔς, ἤπε δὲ, εἴ συπη Ζαμ- 

ἔρει ρίο Ζαμέξριν, 93. ἔς, πῇ Ζαμξρι, τοβ. εν εἰκοςω καὶ εδδομω εἐτει 
(ἰη «πατεῖ ουπὶ Α]εχ.) 1 ς8. εν τῳ λα΄. ετει τῆς βασιλειας Ασα βασι- 
λεως Ιπδὰ ἐδασιλευσε Ζαμξρι 246. Ἐν τῶ εἰκοςῶ καὶ ἑδδόμω ἔτει ᾿Ασὰ 
βασιλέως ἸἸέδα ἐξασίλευσε Ζαμβρὶ Οουλρὶ. ἤς ἔετ Ατσιν. τοοάσγπν. Ἐκ, 

Οεοτρ. ϑίαν. ᾿Εν ἔτει εἰκογῷ καὶ ἑξδόμῳ τοῦ ᾿Ασὰ βασιλέως Ἰάδα 
[καὶ] ἐβασίλευσεν Ζαμξρὶ Αἰεχ. “ππο υἱροίνιο (ρείπιρ 44 γεὶ: κώα' 
γέρπαυϊ! Ζαπιδτὶ Ψυΐᾳ. ἐν Θερσᾳ] ἐν Θουρσα το. ἐν Τερσῷ 
Αγ. 1, ἐν Περσᾷ Θεοῦ. ἔν Θερσᾷ ἡμέρας ἐπα] επῆα ἐτὴ εν 
Θερσα 11. επῖα ἡμέρας ἐν Θερσα ΧΙ, ςς, τού, 121) 144, 236. 2.4, 
245,46, 247. Αἴεκ. ἧς, πἰἢ Θαρσα, 44.342. πμέρας ἐπα εν Θερσα 
134. ἡμέρας ἐπῖχ} ΤΥ. 19,93. ἢ ) πιαρεμξολὴ] ἡ ἡ παραβολὴ 242. 
ἥν ἢ ἡ παρ’μξβολὴ Θεοῖς. ϑίαν, Ἰσραὴλ] 24:2. ἐπὶ Γαβυϑὼν] 
ἐν Γαξαϑὸν Ατπ. τς Αἰτη. Εά. ἐν Γαξαπὼν Θεοῦ. [Γαξαϑὼν) 

Γαξαων [1], 82, τοϑ,24ς. Γαδαωϑ 236, 242. τὴν τῶν ἀλλοφύ- 
λων] τὴ τῶν ἀλλοφυλὼν 71) 123. ΑΙεχ. τὴν 110. 

ΧΙ. ἦν τῇ τοαρεμθδολῃ] -- ἐκεῖ Αγ. Ἐά, λεγόντων] λεγὼν 
19. καὶ λέγεσι Αὐτη. 1. λέγεσι Αται. Εά. Συνεςράφν. Συνε- 
φράφει 93. Συνεγράφη Ζαμξρὶ] συνεςράφη ἂν (ῃ5) 82ὼ. Ζαμ- 
ξρῚ] Ζαμξριν 19. καὶ ἔπαισε) καὶ τῦπαικε 19, 1οϑ, 1τς8, 246. 

Οοπρὶ. καὶ ἔπεσε (ἢς) ὅς, 82, τοό.᾿ και πέπαικα (ἢ) 93. καὶ 
ἔπαισε τὸν βασιλέα] ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν βασιλέα καὶ ἔπαισεν αὐτὸν ϑ8ῖαν. 
Οἴτορ. τὸν βασιλέα] -- Ηλα το, 93» τοϑ, 246. Οοηρί. ἘῈ- 

λαμ 1.8. καὶ ἐδασίλευσαν] καὶ ἐξασιλευσεν 71. καὶ ἐδασίλευ- 

σὰν ἔν Ἰσραὴλ] καὶ ἐδασιλευσεν Ισραηλ ΧΙ. καὶ εδασιλευσεν ὃ 

λᾶος το, 93. 1ο8, 246. (οπιρὶ. ᾿και ἐδασιλευσεν ἐν Ἱερεσαλὴμ 44) 
121), 247. ἧς, πἰῆ εδασιλευσαν, 53), 120, 123) 1344 144) 216, 242. 

Αἰὰ, Οαι. Νίς. δῖαν. Οἷἶτοςσ. ἐν Ἰσραὴλ] α 82. Αττῃ. Εά. ἐπὶ 
Ισραηλ 24ς. Ἰσραὴλ] [ερασαλημ (ρυπϑιὶ5 ποιαῖ, εἴ (πργαίοτίριο δ 
ελά, τη. Ισραηλ) τοό. τὸν ᾿Αμξρὶ] τον Ζαμέρι (ἔς ἱπέ4)} ΠΙ, ΧΙ, 
52, ςξ, 64, γ4) 82, 92, (το6. οοττ. Αμῦδρι..} τἴ9, 121) 123, 134 
144) 1τς8, 436, 242, 2445) 24ς, 246, 247. (αἵ. Νίς. τον Αμδριν (ἢς 
ἴη8.4) 19. Ζαμέρι 44, 1. τὸν Γαμέρὶ (ἔς 4111) ΑἸά. τὸν ἡγέ- 
μενον] τον ̓ ἀιγεμονὰ 19, 93: Ὁ ΟΠΙΡΙ: τὸν ἡγάμενον--- Ἰσραὴλ] τὸν 

ἡγόμενον, ὃς ἐπὶ τὰς ερατιὰς ἦν Ἰσραὴλ ϑῖαν. τῆς φρατιὰς] τῆς 

φρατειας τ9,244.- ἐπὶ Ἰσραὴλ] ἐπι τον Ισραηλ 246. ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἄς. λά ἤπ, οοηλ.} ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐν ταῖς παρεμβολαῖς 5[αν. 

Οἴἶτγορ. 
ΧΥῚΙ. Καὶ ἀνέθη] καὶ απεέδη 93. ᾿Αμξρὶ] Ζαμέρει (ἢς ᾿ἰπ58) 

11. πκ Χαδχων τ9. Ζαμέρι (ἢς ροεεα) 44, ς2, 71, 543. ΑΙά. 
Θεοῦρ. “εν Γαξαὼν τοῦ, - ἐκ Γαδαϑὼν Οοπιρί. ᾿Αμρὶ (αἱ ἴὰ- 
ΡΙΆ) Αστῦ. 1. Απῃ. Ἐά, καὶ τᾶς Ἰσραὴλ μετ᾽ αὐτῷ α πῖς 93. 
ἐκ Γαξαϑὼν] α πῖς το, τοβ. Οοπηρὶ. εν Γαδαϑῶὼν γ1, 242. -Ἐ και 
σας ἰσραπλ μετ᾽ αὐαε 93. εν Γαξαὼων 24ς- ἐκ Γαδευϑὼν ΑἸΙά. ἐκ 
Γαξαὼπ Οεογρ. περιεκάϑισαν) περιεκαϑισὲν 445). 64.» 715 74» 

τού, τοϑ, 120, 121) 1237) 134) 1445 236, 23429,247. Οοχρὶ. ΑἸά. (αῖ, 

΄ 

. Ὁ 

71, 



᾿ἕαυτον 93) τοϑ, 246. (οιηρὶ. ϑαν. Μοίᾳ. 

! 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Τ᾽, 

Ετῦῦα. 
ΚΈΦ. χγι 

Καὶ ἐγενήϑη ὡς εἶδε Ζαμδρὶ ὃ ὅτι προχατείληπῆαι αὐτῶ ἡ. φόλις, καὶ πορεύεται εἰς 18, 
ἄντρον τῷ οἴκου τᾶ βασιλέως, χαὶ ἐνεπύρισεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὸν οἶχον τοὺ βασιλέως, χαὶ ἀπέϑαγεν 

Ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῷ ὧν ἐποίησε, τῇ πποιῆσαι τὸ “πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίε πορευθῆναι ἐ ἐν ἐδῷ 

Ἱεροξοὰμ: υἱξ Ναξᾶτ, χαὶ ἐν ταῖς ΠΕ δ αὐτϑ ὡς ἐξήμαρτε. τὸν Ἰσραήλ. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν 

λόγων Ζαμβρὶ χαὶ τὰς συνάψεις αὐτῇ ἃς συνήψεν, οὐχ ἰδὲ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιξλίῳ λόγων 

τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων᾽ Ἰσραήλ ; 

σω Θδιῶὶ υἱ Τωνὰϑ τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν, καὶ τὸ ἥμισυ 

λαὸς ὃ ὧν ὀπίσω ̓ Αμξρὶ ὑπερεχράτησε τὸν λαὸν τὸν ὀπίσωχθαμν υἱδ Γωνάϑ᾽ χαὶ ἀπέθανε Θαμν! 

καὶ ᾿Ιωρὰμ ὃ ἀδελφὸς αὐτῇ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ, χαὶ ἐξασίλευσεν ᾿Αμδρὶ μετὰ Θαμνίΐ. 

᾿Ασὰ βασιλεύει ᾿Αμξρὶ ἐπὶ ᾿Ισραὴλ δώδεκα ἔτη ἐν 
᾿δαυναυώσεου,  Ξ - τ Ὡσσυ ἢ 

ἔτει τῷ τριαχοςῷ καὶ πρώτῳ τ βασιλέως 

Θερσᾷ βασιλεύει ἕξ ἕτη. 

Νι:ςο.: περιεκάϑισαν ἢ ἐπι ὶ Θερσᾷ } ἐκάϑισε περὶ Θερσᾷ 6 Γοάϊοες ϑεῖ- 

ΕἸ!. ἐπὶ Θερσᾳ] ἐν Θερσα 82, 1οϑ8, 243. ΟΟμρὶ. εν Θερσᾶν 242; 

ἐπι Θερσᾶν 245. 
ΧΟ. Καὶ ἐγενήθη] ακαι ἐγένετο 10) 82, 93, 108. φ( ΟΠΡΙ. 

« ἐγενηϑη πῃς τροκατείληπῇα!) τὩροκατηλειπΊαι 24ς. τὠροκατέει- 

ληπίεται 247. αὐτῷ ἡ πόλις] ἡ πολις αὐξ 93, 'ο8. (ὐοπιρ]. κα αὐ- 
τοὺ Αττη. τ. Αμῃη. Εα. καὶ πορεύεται εἰσπορενεται 71. εἰσεπο- 

ρεύετο Αττη. 1. ΑΓπι. καὶ εἰσεπορεύετο ( εοτρ. ϑῖαν. πορεύ- 
εται] εἰσπορευοῦῖαι 111. εἰσπορευεται ΧΙ, ςς, 64, γ4, 82, 92, 93», 
τού, 108, 1199 120, 123» 144, ς8, 226, 242, 244, 249 247. (οπηρὶ. 

ΑΙά. Αἴοχ. (δι. ΝΊς. εἰς ἄντρον) εἰς. τὸ αἀντρον 82. {π ςασυσνηαρε 

ϑγγ. Βαι-εῦγ. εἰς ἄντρον τι Ατπι. τ. Ατπι. Εά. εἰς μέρος ὅ81αν, 

Οὔἴτορ. ἄντρον τῇ οἶκε] α τὰ 44- τὸν οἷκον (ὐοπΊρ!. τὸν ἐσώτερον 

οἶκον ὅν. Μοίη. τῇ βασιλέως 15] τε 11 Οοηιρί. Ἑ πυρὶ 242, 
καὶ ἐνεπύρισεν--- βασιλέως 25] α οὐπὶ ἱπίεγεά, 71) 516, 2.2. 24ς. 

Ὅτ, Νίς. Ατηγ. 1. ἐνεπύρισεν] ἐνεπυρισαν 11. ἐπ᾽ αὐτὸν] εφ᾽ 
τοῦ βασιλέως 29] -Ἐ εν 

πυρὶ 10, 44» 52) 74. 82, 93. 93. 1ού, τοϑ, 120, 121, 123» 134) 2306» 

247. ΟΟμρΡὶ. ΑἸΙά. ΑΙεχ. (δι. Νίο. Αγην Εά. σσεογρ. ϑ[αν. 

᾿ ΧΙΧ, μαρτιῶν αὐτῷ] κα αὐῖε 93» 246. ἐποίησε] ἐποίησαι (ῆς) 

93. τοῦ ποιῆσαι} α ςς. τὸ ποιῆσαι 22ςζ. πτοορειϑῆναι] Ρτδ:- 
ΤῊ, τα 91.) 1ο8, 123. Οὐοπιρὶ.. ΑἸΙά. ΑἸεχκ. τὲ πορευεσϑαι 246. καὶ 
ἐπορεύθη Ἀπ. τς Αππ. ἙἘά. ὃς ἐπορεύθη Ὅξοῖς δῖαν. Θῆτγοσ. ἐν 
ὁδῷ} ἐν ττάσῃ τῇ ὁδῷ ΑΠπΏ. 1. Αττῃ. Ἐά. καὶ ἐν ταῖς ὡμαρτίαις 
ἅς. 14 ἔπ. οοπ).} κα 71. καὶ ἐν τ. ἁμαρτ. αὐτῷ} α 246. 
ἁμαρτίαις] ἐν πασαις ταῖς ἀμαρτιῶις 44. ἐν πασαῖς ἀμαρτιαις 74, 
92, τού, 120, 134, 236. (αἴ. Νίς. ἀμαρτίαις αὐτῷ} - αἷς εποι- 
ΠΡ 21: 247). (ομρί. ΑΙά. Αἴἰεχ. Ατπι. τ. Αὔγην. Εα. δῖαν. Νίοίᾳ. 
Ἕ ἃς ἥμαρτε δῖαν. Οἰτος. ὡς ἐξήμαρτε) αἷς ἐξημαρτε 123, 242. 
ος ἐξημαρτε 546. ἐν αἷς ὡμαρτᾶνειν ἐποίησε Αττῃ. 1. Αὐτὴ. Εὰ, καὶ 
ὃς εἰσήγαγεν εἰς ἁμαρτίαν ϑίαν. Οἴτορ. 

ΧΧ. Καὶ -τὰ λοιπὰ] α τὰ 247. Ζαμβρὶ] ̓ Αμρὰ Αγπῖ. τ. 
τὰς συνάψεις] αἱ συναψεις 93, τοϑ. (οπρί. οὐκ ἰδὲ] ἐχὶ (ῆς 

ἐν ταῖς 

νεῦ. 27.) ΑΙεχ ταῦτα] α ϑ8ῖλν. Οἴἶχορ. ἐν βιδλίῳ) ἐπι βιδλιου 

(ἢς ἰμἴτα το, 82.) 119. Αἰεχ. ἐπι βιδλιῳ (ῆς ἰη:8) 64. ΑΙ4ά. λό- 
γῶν} λογξ 110. 

ΧΧΙ. μερίξεται ἐμερίζετο Ἀπ. τ. Αστῃ. Ἑά4. Οθογρ. δῖαν. Οὐἶτορ. 
Ἰσραὴλ] α 242. ἥμισυ τῷ λαξ 19] ἡμισν αὐου το, 82, 93, 1οβ. 

(οιηρὶ. ῬΓΡΓΑΪ, Τὸ 121, 1.8, ,46. ΑἸὰ. ΑΙεχ. ῥγδτηϊτ, καὶ τὸ 123. 

(Αι. Νῖς: ἥμισυ τῷ λαξ---βασιλεῦσαι αὐτὸν} α οὐπὶ ἱἰηϊριτηεά. 
“16,242. γίνεται 17 α 24ς. ἐγίνετο (ᾶς ἴῃ) Ασα. τ. Ασῃῖ. 

Ἑά. Οεογρ. 8[αν. Θαμ»}] Θαμξεννει (ἢς ΡοΙτεΔ) 82. Θαξεννη 

93. 
Οοπιρί. Παμνὶ Θεοῦ. Γωνὰϑ] Γοναϑ' (ἢς ἰηῖτα) 44, τοό. Γὼω- 
γωε 82. ΓονωΝ 93. 246. Γωνωϑν (ῆς ἰητὰ) τοϑ. Γινὴϑ᾽ (ῆς ροίζει) 
Οοπιβὶ. Γωνὼπ Οεοτγρ. ὀπίσω ᾿Αμβρί] -Ἐ του βασιλευσαι αὐῇον 
το. 108. Οοπιρὶ. σπισω Αμξρει τὰ βασιλευσαι αὐον 82, 93. - τῇ 
βασιλέως αὐτόν (ἢς) 246. μετ᾽ ᾿Αμέρί δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΠ. Ὁ λαὸς] ρταπῖτι, και 19, 82, 93 1οϑ, χ46. Οοτηρῖ. 
ὑπερίσχυσεν ὃ λαὸς (αι. Νίς. Ὁ λαὸς--- ̓ Αμδρὶ] κα ουτῃ Ἰητεστηεά, 
γῖ) 24). Ὁ λαὸς---ὀπίσῳ Θαμ»}} και ἐ ὑπερ σχυσεν ὸ λαος ὃ ἀκολε- 

ϑησας τῳ Ζαμῶῦρι καὶ ηὔηϑη ὃ λαος ὁ ὧν οπισω Θαμνι 44, ς2, 92. 
τού, 120, 134, 144. ἢς, ουπὶ Ζαμᾷνι ῬΙῸ Ζαμξρι, γ4. ἅς, οὐπὶ 

Ζαμξρι Ρΐο Θαμνι, 236. βο, ἤπε τῶ, 342. ῆς, πῆ ὁ ἀκολεϑῶν τῷ 

᾿Αμθρὶ, Αἰεχ. καὶ ὑπερριράτησεν ὁ λαὸς ὃς ὀπίσω ᾿Αμρί: καὶ ὶ ἡτήϑη 

.Ὶ 
.αϊ 

᾿ μαρείας" Σομορὼν" (ἢρ) 243. τηᾶγρ. Σεμετρων 247. 

Θαμεννεε τοϑ. Θαξεμνη (ἔς ἰηῆα) 246. Θαξνὶ (ῆς ροῖελ)΄ 

Τότε βερίζεται ὁ λαὸς Ἰσραῆλ' ἥμισυ τὰ λαδ γίνεται ὀπί.- 
τῷ λαδ γίνεται ὀπίσω ᾿Αμξρί, Ὁ 

Ἔν τῷ 

Καὶ ἐχτήσατο ΕΠ ΩΣ τὸ ὅρος τὸ Σεμέρῶν πάρα Σεμὴρ τῷ Κυρίᾳ τῇ 

ὅρες ἐν δύο ταλάντων ἀργυρία" χαὶ ῳκοδόμησε τὸ ὅρος, χαὶ ἐπεχάλεσαν τὸ ὄγομὰ τ ὕρες δ ὥχο- 

ὁ χαὸς ὃς ὀπίτω Θαμνὶ Ατπι. τ. Ατηι. Ἐά, 
α δἰϊογυῖγ. οὐπὶ ἱπιογπηεά, 11, 82, 932. (αῖ. Νῖς. 

Θογρ. ὑπερεκράτησε ὑπερ Σ ἐκραΐησε 71. 
τὸν λαὸν] τε λα 123. τὸν ὀπίσω] α τὸν 71. τῷ ὀπίσω 1232, τὸν 
ὀπίσω Θαμνὶ] τὸν ὄντὰ μετὰ Θαμνὶ ϑίαν. Μοίᾳ. Θαμνὶ 19] Θα- 

δεννει (ῆς ᾿πῆι) 93. Πωμὶν ΟΘεοτρ. υἱξ Γω"α9)} νιω Γωναϑ' 24 ς. 
Βαρεῖ ἱπ εδαγαέξ. τηϊηοῦε ΑΪδχ. Γωναϑ]} Γοναϑ' ς2, 242. Γωνωθ 

93. Ὀνᾶάπ Θεοῖς. καὶ ἀπέϑανε Θαμιν}]) Παθεὶ ἰῃ ομαγδέδ. πηΐποτα 

ΑΙεκ. ὠπέϑανε] ἀπεϑνεν ἐν 110. καὶ ᾿Ιωρὰμ---ἐκείνῳ] αὶ ουπε 
Ἰηϊεγιηεά. (οπηρὶ. Ψαυΐν. Βαῦθεῖ Ἰηἴεῦ ἀποοθ Ἄτην. Βα, Ἰωρὰμ) 1ο- 

ραν 71. Ἰωραξ (ῇς ΠῈ.8) 74. Ιωραν 92. ᾿᾽Ωρὰμ Οεοῖρ. Ὀρᾶμ 

δῖαν. Οἴτορς. ἔν᾽ τῷ καιρῷ ἐκείνῳ } α ἕν 44. (γ4. υἱ νϊάοτιν.) τού, 

[209 134») 144, 216, 542. ᾿Αμθρὶ 25] Αμέρει (ἢς ἱπῆ) 82, 91. 
᾿Αμξερὶ Θέογξ. - μετᾶ Σ Θαμνί] μετα τὸν Θαμεννεῖ 82, τιοβ. μετὰ 
τον Θαξεννει 493. α Οὐπιρί. μιτὰ Θαμνί--᾿Ασὰ ἴπ ςοπι. {84.} 
μέϊα. Θαμνι εν τῳ τριακοςῳ ετει καὶ τρωτῳ τοῦ βασιλέως Ασα 44. 

Θαμ»ΐ υἱι.} Παμίν Οεογρ. 
ΧΧΙΠ. Ἔν τῷ ἔτει---ρώτῳ] ἐν τ τριαχορω καὶ τορωτῶ ετει 19, 

82, 93» 108, 246. Οοπηρὶ. ἐν τῶ εἰκοςω ἔτι (ἢς ἰηΐα) χαι εδδομὼ 
24ς. τριακογῷ καὶ πρώτῳ] εἰκοςῳ καὶ εδδομῳ ΧΙ, 71, 121, 247. 
τριακοσιοςὼ τορωΐω 74. κ καὶ τού. Αστη. 1. Οὐδοῦρ. δῖαν. καὶ 

τορώτῳ] -ἰ- ἔτει ΑἸἰεχ. τοῦ βασιλέως ᾿Ασὰ] τὰ Ασα βασιλεως Ιαδα 

195 93, 108. (οπιρὶ. (ΑἸεχ. τῳ Ασα 111.) Ατηι. τ. Ασπὶ. ἘΔ. Οδοῖς. 
δίαν. τὰ σα βασιλέως 82. Ασα βασιλεως Ιπᾳδὰα 246. ᾿Ασὰ] 

Ἔ βασιλέως Ιαδὰ 121) 24). βασιλεύει 1] ργαηητς, καὶ 242. 
ἐξασίλενεν Οεοτς. δῖαν. βασιλεύει τῦ. δες. δὰ ἔπ. ςοπι.} α 19. επὶ 
Ισρᾳηλ ἐξ ἐτὴ ἐν Θερσᾷ 246. δώδεκα ἔτη] ΤΙ. 44. Βαθεὶ ἔτη ἱπ 
οδαταῦι. τηΐμογε Αἷεχ - ἐν Θερσᾷ] ἐ ἐν τῇ Θερσα 82, 93. Χαι ἐν τῇ 
Θερσα τοϑ. (ὐοπιρὶ. ἐν Περσὲ δὲ Θεοῦρ. ἕν Θερσᾷ δὲ 5Ι«ν. ἐν 
Θερσᾷ βασιλ. ἕξ ἔτη] α 44) τς8, 24. βασιλεύει 43] ἐξασίλευεν 
Ατπ. τ: Αστῃ. Εά. σεογρ. δῖαν. 

᾿ ΧΧΙ͂Ν. Καὶ ἐκτήσαϊο] καὶ ἐκαϑησατο 246. καὶ ὠνήσατο οἷαν, 

᾿Αμξρ!] "44- Ζαμξρη Ὑπεοάοτεῖ. Ἰ. οἷς, ᾿Αμξὶρ Θϑοσξ. τὸ ὅρος 
τὸ Σεμερὼν) τὸ ὅρος Σεμεραϊον Οεοῦς. τὸ Σεμερῶὼν] το ἔμερων 11]. 

Σεμῆρον 44. Σομορον 82. ΑΥΠΊ. 1. Αττῃ. Εά. τὸ Σομόρων 93, 346. 
το Σωμορων 1το8. (ΟπρΪ. τὸ Σομογοον 236. τὸ Σεμέρον 242. τῶν 
Σεμερῶν Τμεοάοτεῖ. 1. οἶς, τὸ Σεμὲρ δῖαν. Οὗτος. Σεμερὼν] Σα- 

Σεμὴρ 13} 
Σεμμιρ 44. Σεμμηρ (ἢς ἰαῖα ό4, 82, 03. τού, τοϑ, 120, 1345) 144 

1 58, 243) 24,5, 246. (οπηρί. ΑἸά. ᾿ΓΠεοάοτει. 1. εἶτ.) 244. Σεμειρ (ἢς 
Ῥοίἴεα) 121. Σὲ μὴρ (6) 242. Σεμιρ (ροίϊεα Σεμειρ) 247. Σα- 

μὴρ Ατῦ. στ. Απῃ. Εα. Σεσμερὶ Οϑογρ. τῷ Κυρίου τῷ ὅρες] 
λα δίαν. Οἶτορ. γυΐς-, τοῦ ὄρους τ} τ Σαεμηρων 24. αὐτῇ 

Ὑεοάοτεί. 1. οἷ. ἐν δύο ταλάντων] α εἶ ΧΙ, 44, ςς» 71) 74» 82, 

"ὀπίσω τῦ--- ὀπίσω 21 

᾿Αμξρὶ] ᾿Δμιξὲρ 
ὑπερεχρανωτησε τοθ, 

446, 247. Οοπιρὶ. ΑΙά. Ὑοοάοτεί. ]. οἷ. δὺο ταλανΐα 2Ζ4ς. καὶ 
ὠκοδόμησε---ἐπὶ τῷ ὀνόματι] καὶ ὡκοδομησεν ἐπι τω ονομαἷ, 144. τὸ 
ὄρος 29} οπὲρ ἐκχληϑὴ Σαμαρειῶ 246. ᾿καὶ ἐπεκάλεσαν] καὶ ἐπεκᾶ» 

λεσε 44) 64, 71, 82, 929 τού, 1ο8, 119, 120, 123, 134») 168) 236, 

243, 244. (οηιρὶ. Αἰά, ΑΙεχ. (δι. Νῖς, Ὑμεοάογει. ἰος. οἰϊ. χαι 

ἐπεκαλεσαἶἷο 74. 247. τὸ ὄνομα] α Τὸ γ4ᾳ. τῇ ὅρους 5] ργδ- 
ταῖς, αὐτῷ ὙΠεοάοτεῖ. ἰος. οἷ, ὃ : ῳχοδόμησεν] οὐ ῳχοδομῆσαν Ι, 
93. ὃ ὠχοδομησεν 74. 24ς-. ἔπὶ τῷ ὀνόματι ἐν τῷ ὀνόματι ΑΓΠῖ. 1. 
αἰ ΐφυθ. Αττη. Εἀ. δῖαν. εἰς τὸ ὄνομα αυδίιιογ (ὐοάϊοε5 ϑεγρὶὶ. Σε- 

μὴρ 251 Σαμηρ 11. Αχτη. σ. αἰϊΐᾳφυς. Απη. Εά, Σεμμηρ (ἔς Ἰπ[2) ΧΙ. 

[9. 

21. 

24. 

ἣ- 

γ στον 

͵ωὐσπ' 
92, 93, τού, 1οϑ, 119) 121) 123») 134) 144. τ δ, 236; 242, 243» 244γ Ὡς 



ΒΑΣΙΛΔΕΙΩΝ: Γ 
κεφ. ΧΌῚ, 

25. δόμηδε ὁ ἐπὶ τῷ ὀνόματι Σεμὴρ 18 ῦ1Ὲ τῷ ὅρᾶς ̓ Σεμηρῶν. 

26. πίον Κυρίου, χαὶ ἐπονηρεύσατο ὑπὲρ πτάντας τὸς ψενομένες ἐμπροσϑεν αὖτ. 

Ν 

2 “ ἣν . ᾿ » 

Καὶ ἐποίησεν ᾿Αμξοὶ τὸ τὠονηρὸν ἐγώ» 

Καὶ ἐπορεύϑη ἐν 
’ .᾿" Ν “Ὁ ν » ρ [ων ῳ 3 ε 

πάση ὁδῷ Ἱεροξοὰμ υἱξ Ναξᾶτ, χαὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῇ αἷς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραὴλ, τῷ παρ-- 
΄ Ν ΄ 3 2 ἴω »»"» 

οργίσαι τὸν Κύριον Θεὸν Ἰσραῆλ᾽ ἐν τοῖς ματαίοις αὐτῶν. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Αμδρὶ καὶ καὶ 
᾿σάντα ἃ ἐποίησε, χαὶ σᾶσα ἡ δυναςεία αὐτθ, οὐχ ἰδὲ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιδλίῳ λύγων τῶν 

ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ἰσραήλ ; Καὶ ἐχοιμήϑη ᾿Αμξρὶ μετὰ τῶν ππατέρων αὐτῷ, χαὶ ϑάπ]εται ἐν 

Σαμαρείᾳ, χαὶ βασιλεύει ᾿Αχαὰξ ὁ υἱὸς αὐτῇ ἀντ᾽ αὐτβ. .. » “2 " “οτε ͵΄ » 
Καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει 

τῷ ᾿Αμξρὶ βασιλεύει ᾿Ιωσαφᾶτ υἱὸς ᾿Ασὰ ἐτῶν τριάκοντα χαὶ πέντε ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτξ, χαὶ 

εἰκοσιπέντε ἔτη ἐδασίλευσεν ἔν ἱἩερεσαλήμ' χαὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτᾷ Ταζεξὰ, ϑυγαάτηρ Σελί: 

χαὶ ἐπορεύσϑη ἐν τῇ ὁδῷ Ασὰ τοῦ πατρὸς αὔτ, χαὶ οὐχ ἐξέχλινεν ἀπ᾽ αὐτῆς τῷ ποιεῖν τὸ εὐθὲς 

ἐνώπιον Κυρίου" πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐκ ἐξῆραν: ἔσϑυον ἐν τοῖς ὑψηλοῖς, χαὶ ἐθϑυμίων' χαὶ ἃ συν- 

ἔϑετο ᾿Ιωσαφᾶτ. μετὰ βασιλέως Ἰσραὴλ. χαὶ σσασαὰ ἡ δυναςεία ἣν ἐποίησε, χαὶ οὃς ἐπολέμησεν, 

οὐκ ἰδὲ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιδλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων ᾿Ιόδα ; χαὶ τὰ λοιπὰ τῶν 

συμπλοχῶν ἃς ἐπέϑεντο ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Ασὰ τοῦ “ψατρὸς αὐτῇ ἐξῆρεν ἀπὸ τῆς γῆς" καὶ βασι-- 

λεὺς οὐχ ἣν ἐν Συρίᾳ Νασίξ" χαὶ ὁ βασιλεὺς ᾿Ιωσαφᾶτ ἐποίησε ναῦν εἰς Θαρσὶς ππορεύεσϑαι εἰς 

Σομμηρ (πιαγρ. Σομορὺ) τοῦ. Σαμερὲ 4 Οοάϊοες δεγρὶδ. α Οεούν. 
'τοῦ κυρίου] «1. τοῦ ὅρες υἷι. -᾿- τότε Θεόν. -ἰ- ἐκείνου 8ϊαν. 

Σεμηρῶν) Σαεμήρων 1], 121»,.2.4.3, 2449 24ς. Σεμμῆήρων 64: Σομοῤ- 
ῥὼν 822) τοϑ. Σομόρων 93. ὙΓπεούοτεῖ. ἰος. οἷ. Σεμέρων 123) 242. 
Σαμηρὼν 1.8. κ 246. Σωεμηρων 247... Σωμορόν Οοτηρί. Σομηρών 
ΑἸεχ. Σαμηρόν Ἀπη. 1. εἰϊΐφυε. Ατγην. Ἐά. Σεμηρέ ἀπο Οοάϊςες 
δεγρῖ!. ὄρος Σαμαρί Θεοῖς. ὄρος ΣΥΝ ϑίαν. ΟΥἶγος. Ῥγϑεπηλτῖ. ὄρος 
δῖδν. Μοίᾳ. 

ΧΧΥ. Καὶ ἐποίησεν---ὐπὲρ ΒΤ, Εε κεῖ ἀν ἐπ εοπρεδεῳ 

ονεϊηῖ, εἰ πιαἱίρης ζεα! {μεν οπῖπες Τυιοὶί. ( 4]. ᾿Αμθρ}] Ζαμέρει 

(ἔς ᾿πῖχα) 82ὥ. καὶ ἱπονηρεύσαῖο] κ καὶ 11. τοὺς γενομένες7 τες 
Ὑεγενημένους Δ4ς. 6. ᾿ 

ΧΧΥῚ. ἐν πάσῃ ὁδῳ] ἐν ταῖς οδαις ΧΙ. τασῃ γι εν σασῃ 
τῇ οδῳ 123. ΑἸεχ. υἱς Ναδὰτ] κα 71. καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις 

αὐτῷ] ἱπ ρεκεαίῖς εἶως Ἰριςὶξ. (41. ἁμαρτίαις αὐτῷ α αὐΐξ 44, τού. 
ἀδικίαις αὐτὰ ϑίαν. Οἶτορ. αἷς ἐξήμαρτε] ργαπιία. ἐν 93, 1τοϑ. 
τὸν Ἰσραὴλ] ἰν Ἰσραὴλ δίδν. Οἴἶτορ. τὸν Κύριον] α τὸν 64, 244. 
τὸν Κύριον Θεὸν Ἰσραήλ] α 1Π, 93: Κύριον τὸν Θεὸν 71. Κύριον τὸν 
Θεὸν Ισραηλ ιοό. Θεὸν] τὸν Θεὸν Οοἴπρ. ἐν τοῖς ματαίοις} 

λα 71. ἐν πάσοις ((ς) τοῖς μαΐαιοις24ς. μαΐαίοις αὐτῶν] μαΐαιοις 
αὐτῷ τοϑ, 18. (οπηρὶ. ᾿ 

ΧΧΥΠΙ. καὶ, παῆα]) α καὶ Οεογρ" 
λα τοῦ. καὶ τᾶν ὃ ἐποίησε δῖαν. Οἴἶτορ. ἀν ἃ ἰποίησε] οσα εποιήσε 
71). 93; 168. Οογηρὶ. Αὐτὰ. τ. Ασπι. Ἐά. πᾶσα ἢ Ἱ ϑυνα εἴα] λπασα 
ΤΙ, ΧΙ, 6.4, γ1, 82, 110.) 243. 247. ΑΙοχ, 814ν. ἽΜοῖᾳ. αἱ δυναςειαι 

19, Ω3,) 1οϑ8, 246. (οπιρὶ. Ατπι. 1. ἡ 1 δυναρία 24ς. αὐτὰ} -᾿ ἦν 
ἐποιήσε 121, 247. Αἰεχ. δῖαν. Μοίᾳ:ι οὐλ ἰδὲ ταῦτα] εχι ταυτὰ 
245. ταῦτα Αἴπι. 1. Ατπι. Εἀά. δῖαν. Οὐἶγορ.0 γεγραμμένα] γε- 
γραπῖαι (ἔς Ἰη[τ0) ιοβ. ἐν βιδλίῳ] εν βιδλω γ4. ἐπι βιδλιῳ 119. 
ἐπι βιδλιον 247. τῶν ἡμερῶν} α Ατπ). 1. τῶν βασιλέων) α τῶν 

244. 
ΧΧΥΤΙΙ. Καὶ ἐκοιμήθη -ττατέρων αὐτὰ} καὶ ἀπίϑανεν ᾿Αμξρὶ 

ϑαν. Οἴτορ. ἐκοιμήϑη ᾿Αμξρὶ] α μέρει 4. καὶ ϑαπλεται) 
καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν ττιατέρων αὐτὰ 8ἷαν. Οἴἶτορ. ἐν Σαμαρείᾳ} εν 

Σαμαρια 144. (χ4ς. Ὡς 41101.) Ασα. ἢ. Ασπ). Εά. Οεογρ. 8ϊαν. καὶ 

βαειλεύει] καὶ ἐδασιλευσεν 19, 93. Οοπιρί. Αἰεχ. καὶ ἐδασίλευεν 
Ατηι. σ. Ασπι. Εά4. ὅεοσρ. καὶ ἤρζατ]ο βασιλεύειν δ5[αν. Οἰορ. ὃ 
υἱὸς αὐτῷ] καὶ ὁ 1, 4) 1219 158, 345, 247. Οοπρ. ἀντ᾽ αὐτοῦ] 

Ἢ καὶ ̓ Αχὰξ υἱὸς ̓ Αμρὶ ἐβασίλευεν ἐπὶ Ἰσραήλ. Απ. 1. Ἔ καὶ 

ἐποίησεν ᾿Αχαδ τὸ τηονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου ὑπὲρ ττάντας γενομένους ἔμι- 

πρόσϑεν ἀὐτὲ Οεοτγρ. Καὶ ἐν τῷ --ἔτε!] καὶ ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῳ 

44, 74: Οεοσρ. δῖαν. Οἰἴἶτορ. καὶ ἕν τω ἐνιαυτω τω τεταρτω 1 :8. 

καὶ ἐν τῶ ἐνιαυτῷ τῷ τετάρτου (ἢ) 24ς- Καὶ ἐν τῷ ὅζαι δὰ Βη. 

(οι. “8.1 κα Διὶ. ᾿. ἅπῃ. Ἑά. δῖαν. Μοίᾳ. Ψυἱξ. 

αὐτῷ--Ἰωσαφὼτ] ὁ δὲ ΑΧχααξ νιος Ζαμέξρι εἐδασιλευσεν ἐπι Ισραηλ 
ἐν ἔτει τριακοσῳ, καὶ ογδοῳ τὰ Ασα βασιλεως [εδα, βασιλευσας δὲ 

Ἁ ΓΩ 

Και ἐν τῷ ἔνι- 

Αχααξ υἱος Ζαμξοι ἐπι Ισραηλ, καὶ ἐν τῳ "εμωυτῳ τῷ τετάρτῳ τὰ 
Αχααῦ νιε Ζαμξρι βασιλευει Ιωσαφατ ΧΙ. ῆς, οὐπὶ βασιλεύει ΡῬῖο 
βασιλευσας, τ21, 247. ὁ δὲ Αχααβ υιος Ζαμῶρι ἐδασιλευσεν ἐπι 1σ- 
ρβαηλ εν ἐτές τριακογῷῳ ογδοῳ του Ασα βασιλέως 15δα, καὶ ἐν τῷ ενιαυτῳ 
τῷ τετάρτῳ (ἢς) του Αχααῦ υἱς Ζαμξρι βασιλενει Ἰωσαφατ γι. ὁ 

γοε. ἢ. 
ΓῚ 

2 

' ἪἪ ’ Δ» ἢ ἷ 

καὶ σᾶντα ἃ ἐποϊησε) 

δὲ ᾿Αχαὰθ υἱὸς Γαμέρὶ ἐξασίλευσεν ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν ἔτει ι τριακογῷ καὶ 
ὀγδόῳ τοῦ ᾿Λσὰ βασιλέως ̓ Ιέδα, βασιλεύει δὲ ̓ ΑἸὰδδ υἱὸς Γαμξρὶ ἐπὶ 
Ἰσραὴλ, καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑνδεκάτῳ τῷ Ζαμζρὶ βασιλεύες Ἰωσαφὰτ 

ΑΙά. ἑνδεκάτῳ ἔτει τῷ ᾿Αἀξρὶ] ἐνδεκαΐω Αμξριν 19. αὶ ετει ς2, ςς» 
64, 929 93, τού, 1τοϑ, 119) 120, 123) 134) 436, 242, 244. (αῖ. ΝΊς, 

δεκάτῳ τῆς βασιλειας του Αμδρι 446. τϑ ᾿Αμξρὶ} τα Αχααξ υἱοῦ 

Ζαμέρι τς8. ἔς, αδίηιε του, 24ς. Ἰωσαφᾶτ) Ιοσαφατ 242. νυἱὸς 
᾿Ασα] -Ἡ βασιλευει ΠΠ. , Ἔ ἐπι [αὖαν το, 93» 1τ08,246. -Ἐ ἐπὶ 15δαὰ 
158. ῥταηγῖτῖτ. ὁ 242. ἐτῶν τριάκονϊα καὶ τοίντε] υἱος τριάκοντα 
καὶ πέντε ἔτων ἰωσαφανῦ 10. 03») 108, 346. α χαὶ 445244. ϑῖίδν. Οἴτογ. 

Ῥταταῖττ. υἱος ᾿ς8. α Θέοσρ. ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτῇ] ἐν τω βασιλενειν 
αὐἴον το, 93» 1ο8, 1:8, 246. καὶ εἰκοσιπέντε--Ἱερουσαλήμ.] καὶ ἐν 
Ιερεσαλημ εἐξασιλευδεν ἐτὴ τκοσι πεἾε 44. εἰκοσιπένϊε ἔτη] εἴκοσι 
και πέντε ἐτὴ ΧΙ, το, 5; 64,93. τού, τοϑ, 123» 134) 144. 216, 242. 

246, 247. ΟΑϊ. Νὶς. " ἐξασίλευσεν] βασιλευει 11. καὶ ὄνομα] 
ὄνομα ἦν Οτοῖς. Γαζεξ2] Γαδεφα 11, τ2ο. Γαεζεθα γι. 
Σελὶ] Σελεῖς 11, 93. τοϑ. Σέελες 64, 24ς. Αἰά. Εϑι γ1. Σελεῖ 
1196. καὶ ἐκορεύϑη] “Ἔ Ιωσαφατ 93. ιοϑ, ιςθ, 46. ᾿Δσα] 
χ (αζ, Νῖς. “4(αὸ Τλιοῖξ, σα]. καὶ οὐχ] α και 93. ἐπ᾽ αὐτὴ] 
απ᾿ αὐτε 64. ΑΙά. «αὐ “11: Τοῖς, ΘΟ]. τοῦ ποιεῖν} α ΧΙ. τὰ ποι- 

ἡσαι 82. τὸ ποιεῖν 245. τὸ εὐϑὲς]} τὸ ἀγχϑθὸν ϑίαν. Οἶτορ. πλὴν 
τᾶν--ἐξῃραν] “Μὰ αὖ εχεεῖβε ποα αὐβίππεγαπι Ἡαοϊξ, (Δ]. τλὴν τῶν 
ὑψηλῶν] ττανα τα υψηλα το, 93» τοΒ. τῦλὴν τὰ ηψηλα 246. ἐκ 
ἐξῆραν] οὐχ ἐξηρεν ΧΙ, 44, 64, 7.4. 929 1ού, 120, 123, 134» 144) 236, 

΄ 

242, 243. 244,.24ς, 247. ΑΙά, (ῖ. Νίς. ᾿ οὐκ ἐξηρεν Ιωσαφατ το, 93, 

1οϑ. ἔϑνον) εϑνων το. λλ᾽ ἔϑυον Οογρ. ϑίαν. Οἷἶτορ. ἔϑυον--- 
ἐϑυμίων] ετὶ ὁ λαος εϑνεν εν τοῖς ὑψηλοῖς και εϑυμίων 245. εἴ “αενΐδβεα- 
δαπι ἱπ σχοοὶδε εἰ ἱπεοπάεδαπὶ Τασῖε. (δ᾽. ᾿ ἐν τοῖς ὑψηλοῖς] πὶ 

τῶν νψηλὼν 19, 93» 1ο8. καὶ ἐθυμίων) α ϑῖαν. Οἷἶτος. καὶ ἃ 
συνέϑετο) κα ἃ 44, 6ὰ, 93. ιοϑ, 1.8. καὶ Ασα συνοϑετο 134. κα χαὶ 
Θέ οτξ. μετὼ βασιλίως} μῆα Αχααβ βασιλεὼς 1:8. μετὰ βα- 
σιλίως Ἰσραὴλ] α 11, 19, τοϑ. μέα τα βασίλεως Ἰσραηλ καὶ τὰ λοι- 
“πα τῶν λογὼν ἰωσαφατ 93. πᾶσα ἢ δυναςεία]) Ἐ ̓ αὔα ΧΙ, 4. ςς, 

ὅ4, γ19 74) 92,.93) 1ού, τοϑ, τ10, 120, 123») 134) 144) 158, 236, 242. 

245, 246, 24). ΑΙά4. ΟΑι. Νίς. πάσδι αἱ δυναςεῖαι Θεοῖς. πᾶσα 

ἡ δύναμις δῖαν. Οἴἶτος. ἐποίησε] Ργαπηἶτ. καὶ 242. Οδὲ. Νὶς, 
καὶ ὃς ἐπολέμησε] καὶ πολεμες ἐς ἐπολέμησεν το, 64, τοβ, τς8. χαι 
οὐκ ἐπολεμῆσεν 74. α καὶ Θεοῖς. καὶ οὗς ἐπάταξεν 8αν. Οἴἶτος. 
ταῦτα γεγραμμένα) εἰσὶ γεγρωμμένα δῖαν. Οἰἶτος. λόγων] των 

λογῶν 19. τῶν βασιλέων] τοις βασιλευσι"82. καὶ τὰ λοιπὰ-- 
τὰ πατρὸς αὐτῇ αὶ οὐπὶ ἱπίεττηοά. 247. 
γῆς} α οὐυπὶ ἰητεγπγεά. 44, 248. τῶν συμπλοκῶν) Ρταταε, τῶν λο- 

γῶν 19. 1Ιοϑ. τῶν λογῶν ς(- τῶν οὐμηλοκῶν (Ως) 923. ἃς ἐπέϑεν- 

το] ἃ ἣν ΧΙ, 19, ς2,) ςςν» 64, 715) 74, 82, 92,93, 1ού, το8, 119, 120, 
121, 123) 134) 144) 1ς8, 236, 242, 243, 244) 246. ΑΙά. (αῖ. Νὶς, 

αἱ ἦσαν δῖαν. Οὗτος. τὰ πατρὸς αὐτῷ] - αἷς ἐπέθεντο το, 1ο8, 

, Ἁ ᾿. » φ 

καὶ τὰ λοιπα--- απὸ τῆς 

τς8. αἷς ἐπέϑετο 93. του βασιλεως ὥατρος αὐε αἷς ἐπέϑεντο 446. 
ἐξῆρεν Ἰργαετιῖτῖ. καὶ 247. ἐν Συρίᾳ] εν τὴ Συρια 93», 1το8, 246. ἐν 

᾿Ασυρίᾳ ϑίῖαν. Οἴτοςξ. Νασίξ 1 Νασειβ 64,93. Ανασηβ γι. Νας 

σηξδ τοῦ, 121. Αἰά. Νάασειμ 119. Νασημ 541. ναῦν] α 93. 

ναῦ (Πς) 24. εἰς Θαρσὶς] εἰς Θαρσεις 447 64) 73. 196, 123) 134) 
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ΒΑΣΙΛΈΙΩΝ Γ. 

. ΕΟ: ΧΥΪ͵ 

Σωφὶρ ἐπὶ τὸ Χ χρυσίον' χαὶ οὐκ ἐπορεύθη, ὅτι συνετρίθη ἡ ναῦς ἐν Τασιῶν Τιαξέρ' τότε εἶχεν καὶ 
βασιλεὺς ᾿ Ἰσραὴλ πρὸς Ἰωσαφᾶτ, ᾿Εξαποςελῷ τοὺς παϊδᾶς σου χαὶ τὰ παιδάριά μου ἐν τῇ νη 

χαὶ οὐχ ἐξέλετο ᾿ωσαφάτ᾽' χαὶ ἐκοιμήθη ἢ Ιωσαφᾶτ μετὰ τῶν ΤΠ τε αὔτϑ, χαὶ ϑάπ]εται. μετὰ 

τῶν πατέρων αὐτῇ ἐν πόλει Δαυίδ". καὶ ἐδασίλευσεν ᾿Ιωῤὰμ υἱὸς αὐτὰ ἀντ᾽ αὐτῷ. Ἐν ἔτει δευ-. 29. 

τέρῳ τῇ Ἰωσαφὰτ βασιλέως ᾿ιόδά,) ̓Αχαὰξ υἱὸς ᾿Αμδρὶ ἐξασίλευσεν ἐπὶ Ἰσραὴν ἐν Σαμαρείᾳ εἴ. 

χοσι καὶ δύο ἔτη. Καὶ ἐποίησεν ᾿Αχαᾶδ᾽ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, χαὶ ἐπονηρεύσατο ὑπὲρ 30. 
πἄντας τὰς ἔμπροσϑεν αὐτῇ. Καὶ οὐκ ἣν αὐτῷ ἰχανὸν τ “πορεύεσθαι ἐν ταῖς ἁμαρτίαις Ἵερο- 31. 

ξοὰμ υἱβ Ναξᾶτ, χαὶ ἔλαξε γυναῖχα τὴν ᾿Ιἐζάξελ ϑυγατέρα Ἰεθϑεξαὰλ βασιλέως Σιδωνίων" χαὶ 

ἐπορεύϑη καὶ ἐδούλευσε τῷ Βάαλ, χαὶ “προσεχύνησεν αὐτῷ. Καὶ ἔςησε ϑυσιαςήριον τῷ Βάαλ ἐν 32. 

οἴχῳ τῶν προσοχϑισμάτων αὐτῇ, ὃν ὠκοδόμησεν ἐν Σαμαρείᾳ. Καὶ. ἐποίησεν ᾿Αχαὰξ ἄλσος" 33. 

᾿χαὶ προσέϑηχεν ᾿Αχαὰξ τῷ “ποιῆσαι ππαροργίσματα, τῷ “σαροργίσαι τὸν Κύριον Θεὸν τοῦ Ἰσ- 

ροιὴλ, χαὶ τὴν Ψυχὴν αὐτῷ τῇ ἐξολοϑρευϑήναι, ἐχαχοποίησεν ὑπὲρ πάντας τὰς βασιλεῖς Ἰσραὴλ 

τὲς γενομένους Ἐμπροόϑεν αὐτῇ, Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῇ φῳχοδόμησεν ᾿Αχιὴλ ὃ Βαιϑηλίτης 34. 

Φ - 

1:44. 158, 242, 24ς. ΑἸά, (δι. Νίο. εἰς Θαρσὶς τορεύεσϑα!] το- ἐν ταῖς ἁμαρτίαις] ἐπι ταις ἀμαρτιχις το, 108. Οὐπιρὶ, κατὰ τὰς 
ρευϑηναι εἰς Θαρσις 19. ἢς, πἰα Θαρσεις, 82, τιοϑ. συμπορευθηναι ἁμαρτίας Ατπι. 1. Ατπι. Ἐά. Ἱἱεροξοὰμ.} ργατηϊε. τὰ 148. Τὰ 
εἰς Θαρσεις 93. εἰς Σωφὶρ] εἰς Σωφειρ 11, 64.121. εἰς Αφιρα ΧΙ. Ναδὰτ] 71. καὶ ἔλαδε] 414 εἰ ἀεεερίε Τιρλδῖξ, (αὶ. τὴν Ἰεζά- 

εἰς Σοφηρᾶ 445 742 158, 24ς. εἰς Σοφειρα ξζ.. εἰς Σωφηρᾶ 71), 92, ξελ} α τὴν 93. Οοιηρὶ. τὴν Ιεζραδελ 144. ϑυγατέρα Ῥγατηϊ. 

1ού, τοβ, 110, 120, 1345) 144 2106, 342. 240. Οαϊ. Νίο. Σωφειβῶ 824. τὴν 93» 108, 1τς8. ΟΟΠΡΡΙ. ϑυγα]έρα---Σιϑωνίων]} “ιίανα Βαίαπ εἰ 

εἰς Σωφειρᾶ 93; ΣΝ 2445247. ΑἸά. ἐπὶ τὸ χρυσίον] Ργαιτηϊτι. πορε- εία τερῖς διάοηίογανα Ἰριοὶξ, (α]. ᾿[(ϑεδαὼλ] Ιαξααλ 1Π]. Ἐς. δ] Νὴ 
᾿ς σϑαι 1, ὑπὲρ χρυσιον 82. ἐπι χρυσίον 93, τοϑ, 246. ὅτι συν. ὄδααλ ΧΙ. Εμϑδααλ ἐς. Ιϑδααλ 71, 119. [εϑδααλ 82, 923, τοϑ. 

ἐτρίθη] ἀλλα συνέϊριθη 44. καὶ συνετριδη 71; 74. τού, 119, 120, Ιϑμααλ τ21, 247. 2 158. Εἰϑεδααλ 4ς. Εϑδααλ 246. Οοπρὶ. 
1345144,)243,) 244,24. ἔπει συνετριδη 246.Ὁ΄ϑ ἡναῦς]λ44. Γα- Ἰωξαλ Ατη). ᾿. δ] Πσυρ. Αγπι. Εὰ. ᾿ἸΙἸωαδαὼλ Οοάοχ ὑπὺς ϑεύρὶὶ, 
σιὼν] Γεσειῶν 82. Γισιων 246. Γασιὼν Γαξὲρ] ΤΑΥΤΩΣ Γαμῦρε Ἰωξαὰλ 3 Οοάϊςες ϑεγρ. Ἰεπαξὲλ ΟΘεογρ. Ἰεϑαδὰλ ϑίαν. Οἴἶτορ. ᾿ 
93. Γασὶμ Τσοὶλ Οεοτρ. Γασιὸν Γὰξ ϑῖαν. Οἴορ. « Γαξὲρ) Σιδωνίων] Σειδωνιων 92. Σιδονίων.121. καὶ ἐπορεύϑη] -ἰ- Αχααβ 

Γαξειρ24ς. Γ ἀδεί ΑἸ4ά. εἶπεν ὁ βασιλεὺς] α ὁ 11. εἶπεν Αχααδ 82,93; 108, 246. (οπιρί. ἐδέλευσε] ἤρξαϊο δελεύειν ϑ[δν. τῷ 
ὁ Ῥασιλευς 1-8,246-.. Ἰσραὴλ Ἰτρὸς Ἰωσαφῶτ) Ιωσαφατ προς 1σ- Βααλ] τῷ εἰδώλῳ ᾿Ιεδαάαλ 8[αν. Οἴἶτορ. ᾿ 
βαηλ 93. Ἰωσαφὰτ) ᾿Ασαφὰτ 8ϊαν. Οὗτος. ᾿Ἐξαποζελῶ] εξ- ΧΧΧΙΙ. Καὶ ἔςησε Ργβεπυίττ. καὶ εϑυσε 242. καὶ ἐποίησε ϑίαγ, 
ἀποςειλω φᾷς. τὲς παῖδας σον καὶ τὰ παιδαριά μου] τὰς ταιδὰς Οἰἴδξορ. ϑυσιαςήριον) {αεγατγίμπι Τα οἰδ, ΓΩ], ἐν οἴκῳ] ἐνωπιον 
μὲ μέϊα τῶν τταιδὼν σε ΧῚ, ς2, ς ς» 64) 71, 74) 82, 92, 93, τού, τοϑ, 1]. τῶν προσοχϑισμάτων] των προσωχϑισμαῖων 1ο6. ατων 1ςθ, 
110, 120, 1219) 1345) 144) 148, 226, 242, 243, 244, 24ς, 246, 24). τῶν προσοχϑισμάτων αὖτΨ} τοῦ Βάαλ Οοπιρὶ. γε ρἰοπωρε “βίάγανι 

ὍὉαι. Νῖς. Οογρ. διαν. Οὗἶτορ. ἤς, οὐπὶ σα ὍγΟ μᾶ, 19. ἔς, ἤπε σε, Ιυυοὶξ, Οἱ]. ὃν ῳκοδόμησεν] ὧν ῳκοδομηήσεν 1], 242, 246. ὧν οἰκο- 

ΑΙά. τὸς τταϊϑας σε] τες ταιδὰς μου (σοι. σε, εἰ ῆς ροῖξ παιδα. ϑομησεν.71. 
ρια)11. καὶ τὰ σαιδάριά μου] μέϊα τῶν τταιδὼν μου 44. ἐν τῇ ΧΧΧΙΙΠ, ἄλσος] Ρταπητ. τὸ 82, 93, το. Θοπρὶ. ὑψηλρν τὸ 
»η}] ἐν τῇ νὰ 93. ἐξέλετο] ἐδαληϑὴ ΧΙ, 44) ς 5, 74, 92, τοό, 190») αλσος 546. βδέλυγμα ἐνώπιον Κυρίου ϑίαν. Οἷἶτορ. καὶ τπροσίϑη- 
121, 1445 236, 5242, 545. ηδελησϑη 64) 71) 123,.134; 148, 246,24). κεν] καὶ ἐπλεόνασεν 10, 82, 93, 1τοΒ. Οοηιρὶ. καὶ τροσέϑηχεν--- 
ΑΙά4. Οἵ. Νίς.: καὶ ἰκοιμηϑηττ-ισατέρων αὐτῷ 1} καὶ ἀπέϑανεν ἐζολοθρενθῆναι) μ! ζάαεετεί ἐχαςετδαιίοπεηι, μπῇ ἐχαεεγδατει Πλδιπε, εἰ σπὶ- 
Ἰοσαφὰτ 8αν. Οἶτορ. καὶ ἐκοιμήθη Ἰωσαφὰτ) κα 247. καὶ πιᾶν ψμαπι ἀϊῥεγάεγεί Ἰμὶςϊῖ, Οα]. ᾿Αχαὰδ 29] κα 44. τσαροβ- 
ϑαπΊεται] καὶ ἐτέθη δῖαν. Οἷτοσ. καὶ ϑαπΊεται μετὰ τῶν τσασᾳἁ γίσμαἾα} καὶ ΧΙ, 545. ΑἸἰεχ. Ατιι. Ἐά, ΡΥΒπητῖ, τὰ τού. ταρορ- “ 
ρὼν αὐτῷ] 11, ΧΙ, 2, 71) 1ς8, 226, 242, 24. μέτα τῶν σατε- γισμον 168. τυἀρόργισμα α ϑῖαν. Οἴτοσ. τοὺ σαροργίσα!] α τοῦ 
ρων αὐἷς 44,246. ἐν πόλει Δαυίδ] - τὰ ττατρος αὐΐς χ46.6. νυἷὸς ὅ4,γ1. τὸ παρωργίσαι (ας) 24ς. τὸν Κύριον] α τὸν ᾧ4, ςς, 71, 
αὐτῷ] ργφτηεῖ. ὁ 64. 1.8, 246.5ὉἩ τὸν Κύριον--- Ἰσραὴλ] α οὐπι ἱπιεγπιεά. Π1|, το, 84, 93» 
ΧΧΊΧ, ᾿Ἔν ἔτει δευτέρῳ] ἐν ἐτες κριακοσῳ καὶ ογδοῳ ΧΙ, 141, 247. τοϑ, 119. Θεὸν τῷ Ἰσραὴλ] α τὰ ΧΙ, 44, 71, 74) τοῦ, 143) 134, 

Ἀπ. τ. Απη. Ἐὰ. ἔς, ἤπε καὶ, 71, 345. εν ετει ιβ΄. 242. Ἐν 144) 342, 344, 24ς. ΑἼεχ, Οαῖ. Νίς. τὸν Θεὸν Ισραηλ ας, 546. " 
ἔτει δευτέρῳ---" Ἰσραὴλ] ἢ ο δὲ ᾿Αχαδδ υἱ υἱὸς ᾿Αμξρὶ ἐδασίλευσεν ἐπὶ Ἶσ- καὶ τὴν---ἐξολοϑρευϑῆνα!.} αὶ οὐπὶ ἰητεπηςὰ, ΧΙ, ς2, 71, 74) 92, τού, ῃ ) 
μαὴλ ἐν ἔτει Ἰριακόρω καὶ ὀγδόω τὸ ᾿Ασὰ βασιλέως ᾿Ιάδα" βασιλεύει δὲ ὀ 1530, 134, 144) 236, 242, 24ς. Οοπρῖ. Οατ. ΝΊς. Ατπῃ. τ. Ασπι. ἘΔ, ΝΠ 
᾿Αχαὰδ υἱὸς ᾿Αμθρὶ ἐπὶ Ἰσραὴλ Οοπῖρ!. ἄς, ουπι βασιλεύσας ργζο ϑίαν. Οἴἶτορ. τὰὲ ποιῆσαι τὴν Ψυχην αὐῇα ἐξολοϑρευϑηναι 10, 93, Ὁ 

δ βασιλεύει, ΑΙεχ. τοῦ Ἰωσαφὰτ] ΤῈ 1,93. λίωσαφαν ΧΙ, 54ς. τοβ, 246. ἔς, πἰῇ καὶ οιησαι; 82. τῇ εἐξολοθρευϑηναι τὴν ψυχὴν 
“7 τδσα γι) 121) 247. ΑτπΊ. 1. Ἄττῃ. Ε4. τῆς βασιλειᾶς Ἰωσαφατ αὔδα ς ςς, 1ς8. καὶ τὴν ψυχὴν αὐτῷ} αὶ καὶ Π], 119. κα 242. 

λον 446. βασιλίως Ἰάδα] 1. ᾿Αχαὰξ] βασιλενει ἸἸωσαχααξ 11. ἐκακοποίησεν} ΑΧΙ, .329 71» 745) 93, τού, 120, 134, 144) 216, 24,5}. 
ἩΑΘΉΎ ΓΟ δα χὰ ἩΔΕΕΝ βασιλευει 93. ᾿Αχὰξ Οἔογς. ᾿Αχὰδ δὲ δίαν. Οἶτορ. 424ς. Οὐπιρῖ. αὐϑ' ὧν εκακοποιησεν 10, 8., 93) 1ο89 246. εἰ »"αἱὴ- 

Βι ᾿Αχαὰξ δὲ ϑ8ϊαν. Μοίᾳ. ᾿λχαὰξ υἱὸς ᾿Αμξρὶ ἐδασίλευσεν] βασι- παρ ζεῖς Τλιοῖξ, (αὶ. τὲς βασιλεῖς] τὰς βασιλέας Οοπρ. τὲς 
λευει Αχῶαξ υἱος Αμξριν 19. βασιλευει Αχααξ υἱος Αμβρεὶ, χαὶ δα- βασιλεῖς Ἰσραὴλ] α Ισραηλ 1.8. ἔμπροσθεν αὐτῇ] ἐμπροσϑεν αν- 
σιλευσεν 82. εξασιλευσεν Αχααθ νιος Αμδρι 246. υἱὸς ᾿Αμδρὶ) τῶν τοϑ. εν ταῖς πμεραις αὐκ 24ς. 
νιὸς Σαθ υἱος Ζαμξρι 236. ΄ υἱὸς ᾿Δδ υἱὸς Ζαμδρὶ (αι, Νίο. ἕτος ΧΧΧΙΨ,, εείξ ςοπιπιδ ἰηΐεργ. 19, 82, 93, 1.08. Καὶ ἐν] α και 
υἱὸς ᾿Αμξρὶ ϑῖδν. Οἰϊορ. ἐδασίλευσεν] ργϑετοϊεῖ, καὶ 93. -Ἑ ἀντ 44, 64, γ1,) 74, 92, 1ού, 119») 134, 144. 236, 242, 243» 245: Οοτρί. ":’ 
αὐἷε 24ς. ἰδασίλευσεν δίς. δὰ ἔπ. ςοπ|.} , 236, 242. ἐπὶ Ἰσ ΑΙοχ. (αῖ. Νίς. Ασῃι. :. ἄγη. Εά. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὖτ} 

- ραὴλ] αὶ γ1. εἴκοσι καὶ δύο ἔτη] ἐτη ϑτρΞι ἢ 44,246. καὶ δ.) 11: Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις αὐτῷ Οεοτρ. 815ν. ἐν ταῖς ἡμέραις 
λα κᾶν 244. Ἠδθεῖ καὶ ἴῃ οπαγδέϊ. χηΐποτς ΑἸεχ. αὐτοῦ ας 5: ᾿Αχιὴλ] α 242. Χιὴλ Οομρὶ. «Διλίαὶ! ϑγτ. Βαγ-" νῶν 

' ΧΧΧ. Καὶ ἐποίησεν] α και 236, 242. ἐποίησεν] ἔποιει 44, 106. Ἡεῦτ... ὁ Βαιϑηλίτης] ὁ Βεϑηλιτῆς 121, 247. ΑΙά. ὁ Βαιϑιλητης 
᾿Αχαὰθ] 44), 242. “Ἑνιος Ζαμέξρι ςς) 64, 71» 74) (τού. οοττ. Αμδρ,ς 242. ὁ Βεϑελίτης (πρὶ. ἐλ]ε Βειλαίϊα ϑγτ. Βατ- Ηεῦτ. τὴν Ἱφι- γ᾽ οὔῦ 

μαι ἀξ ζιργα.) 180, 134) 243.) 244, 545: Ἔ υἱὸς ᾿Αμξρὶ ΑΙεχ. 5..ν, χω] τὴν Ιερυχὼ τού. ΑΙά. ἐν τῷ --ἰϑεμελίωσεν αὐτὴν] ἐπὶ μράρν 
τυ  Οἴἶτορ. Ἐ υἱὸς ᾿Αμρὶ Απη. Ἑ4. - -καὶ ὶ ἐπονηρεύσατο} κα και Π, ΧΙ, τορρωτότοκον αὐτῷ ϑίαν. Οἶτορ. ἐν τῷ ̓ Αδιρὼν] ἐν τῳ Αδιρωμ ΧΙ, 

τν ἀνε ν 445) 55) 74, τού, 134) 144) 1.8, 24ς. ΓΑἸεχ- Αγ. τ. στ. Βά. δάς. εν τῷ Αδηρὼμ, 44) 927) τού, 120, 134- κτῷ ὅ4. εν τω Αδει- 

; τὰς ἔμπροσθεν] τοὺς γενομένους ἐμπροσϑεν 195) 82, 1τοϑ, 246. (οἴη, ρὼν 121. Αἴεχ. ἐν τω Αδηρων (226. υἱ νἱάοῖαγ.) ΑΙά. (αῖ, Νίς, ἐν 

δίαν. Μοίῃ. ἔς, τερεῦϊο τας, 93. τῷ Αδειρωμ, 243, 244. ἐπὶ ᾿Αδιρὼν ϑῖαν. Μοίᾳ. τωρωτοτόκῳ] ργξ- 
ΧΧΧΙ, αὐτῷ ἱκανὸν] αὐτῷ ὠρεςὸν ϑίλν. τοὺ πορεύεσθαι! τοῦ παῖ. τῳ 11, ΧΙ, 44) ς 5» 71. 74. τοῦ, 123») 1347 144) 4306, 245, 346; 

πορευϑηναι το, 82,03) 108. Οοπηρὶ τὲ πονηρευεσϑαι 4ής. τὰ ΑΙεχ. 247. Οοπιρί. ΑΙοκ. (αι, Νίς. τῷ προτοτώκω (Ώς) 24ς. τορωτύτό- 

᾽ 

᾿ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ " ΚΕΦ. ΧΥῚ. 
ΠΝ ἐ- ;,».  » “3 ]ς ΄ »"“, ωῃ] “ ν ; 
τὴν Ἱεριχώ" ἐν τῷ ᾿Αξιρὼν ππρωτοτόχῳ αὐτῷ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν, καὶ τῷ Σεγὰξδ τῷ γεωτέρῳ αὐτῷ 

μμ- αὐτὸ 119. τὸλὴν εἰ ΑΥπι. τ. Ασηι. Ἐα, 
ὲ 

ΞΡ ἐῸ » 

ἐπέςησε ϑύρας αὐτῆς, 
[ω.ὦ 

χαταὰ τὸ ὁῆμα Κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ ᾿Ιησβ υἱξ᾿ Ναυῆ. 

ΚΑῚ εἶχεν Ἠλιὰ ὁ προφήτης Θεσξίτης ὃ ἐχ Θεσξὼν τῆς Γαλαὸδ πρὸς ᾿Αχαὰξ, Ζῇ Κύριος ᾿ 
Ν “ τς ε 

΄ ,᾿,'. 2. »" 3 
Θεὸς τῶν δυνάμεων ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ, ᾧ “αρέςην ἐγώπιον αὐτϑ, εἰ -:ν»ἋΨΨ 5». νΝ Ν ἶ ». Ζ , φβ 
ὑετὸς, ὁτι εἰ μὴ δια ςόματος λόγε μ8. Καὶ ἐγένετο ῥῆμα 

» .»Ψ ΠΡ ΄ ΝΟ εἰς τῶ ἔξαι τὰ ἔτῃ ταῦτα δρόσος χαὶ “-- 
Κυρίου πρὸς Ἤλιδ, Πορεύε ἐγτεῦ-- σεν χατὰ ἀνάτολᾶς, χαὶ χρύξησι ἐν τῷ χεϊμάῤῥω Χοῤῥαϑ' τῷ ἐπὶ προσώπε τῇ ᾿Ιορδάγου. Καὶ 

8 » 3 ἰϑ  7ηος ᾿ 7 Ὡ ἔφα! ἐκ τὸ χειμάῤῥΊου “πίεσαι ὕδωρ, χαὶ τοῖς χόραξιν ἔντελθμαι διατρέφειν σε ἐχεῖ, 3 Ν ΝΝ εὉ 2 .,,, “2 2 "» 
ἤσεν Ηλιδ χατὰ τὸ ῥῆμα Κυρίου, καὶ ἐχάϑισεν ἐν τῷ 

Καὶ ἐποί.-. -- 
χειμάῤῥῳ Χοῤῥὰθ ἐπὶ προσώπου τῇ Ἴορ- 

΄ Ν ε ΄ » 2. 9 δ ᾿ δ Ν ΄ 
- Ὁ 

δάγου. Καὶ οἱ χόραχες ἔφερον αὐτῷ ἄρτους τοπρωΐ, χαὶ χρέα τοδείλης, χαὶ ἐχ τῷ χειμάῤῥε ἔπι-- 
Ψ ν» “Ζ 5» ..,ς “{ζ » ΄ “Ἴ" : »! . ἮΝ 

γεν ὕδωρ. Καὶ ἐγένετο μεϑ᾽ ἡμέρας, χαὶ ἐξηράνθη ὁ χειμάῤῥους, ὅτι οὐχ ἐγένετο ὑετὸς ἐπὶ τῆς -- 
ἰωω ΝΣ ΜΝ “»" ΄ ΕῚ 2 Ζ 

Ξ Ἡ »Ὃ - 

γῆς. Καὶ ἐγένετο ῥῆμα Κυρίου πρὸς Ἤλιὲ, «Ανάςηνι, χαὶ πορεύᾳ εἰς Σαρεπ]ὰ τῆς Σιδωνίαρ' 1 ΠΥ 
95ἈΝ 292 ͵ Σ ,. Ν 7΄ " Ζ΄ ὃ ἰδὲ ἐγτέτάλμαι ἐκεῖ γυγαικὶ χήρᾳ τῷ διατρέφειν σε. 

κὸν 814ν. Μοίῇ. καὶ τῷ ]} καὶ ἐν τῷ Οοιηρί. καὶ τῷ Σεγὲξ] καὶ ἐπὶ τὸν Ζεγὲξ δῖαν. Σεγὰθ] Ζεγεβ 11, γι, 74, 120, 1347 1445 244. Ζεγδλ 445 1το6. Ζεγοξ 55. Γεζεῖ 92, 242. ΣεῦρξδῚ 58. Σεζουβ 236. Γεσδδ 243. (αι. Νίς. Σεταβ φάς. Σερεχ, 246. Νεζεγὲγ Οεοῖρ. τῷ νεωτέρῳ] τὸν νεώτερον δῖαν. ϑύρας αὐτῆς] ϑυρας αυ- Τῇ 44) 74γ τού, 110, 120, 121, 1235) 134)144, 236,242.,247. Οὐοηρ!. ῬΤΒΕΤΑΪτΣ, τὰς 64, 34ς, 546. ΑἸ4, Ἰησῶ υἱῷ Ναυῇ ] Ιησε Ναξὴ 44. Ἶ»σὰ]} Ἰσξ Οεοῖσ. - υἱῷ Ναυῆ] ῬγρΕτηΪῖ, τε ΧΙ, υμς Ναξι τοῦ. 

1. Καὶ εἶπεν Ἠλιὲδ] καὶ ἦλθεν Ἠλιῶὼ ϑῖαν. Οῇτορ. Ἠλιὲ] Ἦλιας (ἢς ἰῃ.4) το, 82, 93, τοϑ, 246. Οορ!. Ἡλιυ 144. Ἐλιὰ Ἄσηλ. σ. Ασα. Εά. Οδοτρ. ὁ προφήτης] ατ0, 82, 93. 1οϑ8. (πρὶ. Ροηΐξ ΡοΙῈ Θεσδιτης 123, 236, 242. Οαϊ, Νίς. Θεσξδίτης] ὁ Θεσξι- τῆς 11, το, 82, τοϑ, 123, 236, 245, 243. ΟὈμΉΡ]. (δι. Νίὶς. κα ΧΙ, 44) 53. ὅ4,) 71, γ4,). 92, τού, 119, 120, 121) 134, 144, 158, 24ς, 246, 247. ΑΙά. Ατὐπῃ. «. Ατπη. Ἐά4, Οεογρ. αν. Οἰέοῤ. ὁ Θεσξειτης 93. Παθεῖ ἴπ σμαγαέξ, πληοσο ΑἸεχ, ὁ ἐκ Θεσδῶν] α ὁ 11, 44, ςς, γι, 74, 925) τού, 119) 120, 134, 144, 1.8, 236, 243, 24η, 247. καὶ 525) 242. ὁ ἐκ Θεσξὰν (αι. Νίο. Θεσξῶν] Θεσσεδων 19, 93, 1ο8. (πρὶ, Θεσεδων γι. Θεσᾷοων 110. Θεσδὶ Αἴπηη. τ. Αγη. Ἐά, Θεξζξὶ Θεοιρ. τῆς Γαλαδδὴ κα τῆς 242. πρὸς ̓ Αχαὰβ] προς τὸν Αχααξ τού, 110. Ζῃ Κύριος---ἐνώπιον αὐτῷ] Τίοι Δονέῖμμς, σαὶ φρο Ζπ16 εοῃ- “εδων Τιυοὶϊξ, ΟΔΙ. Ζῃ Κύριος ὅς. ἡ ἤη. Πςοτ.] ζῇ Κύριος εἰ ἔγαι ὕδωρ ἐπὶ τῆς γῆς, εἰ μὴ διὰ σόμαϊός μου ΒΑΠΙ. Μ, ἰἱ. ζ. οἱωὴέ Τορείηπς εμελυϊγεμίμσι, δας [5 αεί, ἐπ εμγες κου εύαμ βο, (ἢ ἐπ ἀδε σππὶς γον οὶ 2ἰκυία ζμονὶς “ρεν ἤΕΥαε, πὴ βεγ “Εν πιομθηι ογὶς »πρὶ, Οἰρεη. ἱϊ. 102. ((ἢ. ἢ..4.9) Ζῇ Κύριος ὁ Θεὸς] α ὁ Θεος 19, 82, 93, το. Ογη!!. ΑἸεχ. νοΐ. νὶ. ραρ. 308. Οἴϊαῖ, ἐχ Ἐρῆγ. ὅγγ. 'Π1. ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων) , Οὐοπιρί. ϑ8[αν. Οἴίορ. τῶν δυνάμεων ὃ Θεὸς ᾿ Ἰσραὴλ] αὶ 19,.82, 93, τοϑ. ΟἸιγίοίς. {1 328, ((ἢ νἱ. 1ς3.) Ερῆγ. 5γι. Ἰσραὴλ] ρυαποῖτι. ταὶ 134. ᾧ τταρέςην] ᾧ τυαρέςιν (0) 10. ᾧ ταρέρην ἐνώπιον αὐτῷ] ζ ἐνώπιον εἶμι Ἐρῆγ, 5γ:. εἰ ἔγαι) ΡῬῖῶ- ταῖτς, καὶ ΟγΠ]}, ΑἸεχ. 1, οἶς, ΧΡ ἐγῖε Ταὶςῖξ, Οαἱ, Ὁ εἰ ἔγαι--- ὑετὸς] εἰ ἔγαι ὑετὸς ΟἸΣγ (οἵ. 1. οἷς, οὐ μὴ ἔλϑη ὑετὸς ἢ δρόσος ἐπὶ τῆς γῆς Ἐρῆγ. ὅυ:. τὰ ἔτη ταῦτα] ἐν τῷ ἔτει τότῳ Ατπι. 1. Ασηι. Εἀ. 8]αν, 
Οὔτορ. ἐν τοῖς ἔτεσι τάτοις δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ὑετὸς] ἢ ὑετὸς 92. Ἀπ. 1. Ασηι. Εά. 8[αν. Οἴἶτον. ἢ ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς ὙΠΒεοά. Ω. ςι. 
ἴπ.3 Ἀερ. λ καὶ Θεοῖρ. ὅτι εἰ μὴ] οτι εαν μὴ 19, 82, 93. ΟοτΩρὶ. 

ὅτι εἰ μὴ δες, 84. ἤπ, ςοῃ,. 
πῇ ρεν εν δμρε ογὶς σποὶ Τλιοὶξ, Οα], διὰ ςσόμαῖος λόγε μ8) δια λογε φομαῖος μα το, 82,93, τοϑ, 246. Οὐομ:ΡΙ. ΤΓμεοάογεῖ. Ω. ςς. ἴῃ 3Εερ. Αστη. 1. Ατσπι, ἘΔ, κα λόγου ΟΠιγίοί, ἴος. οἶς. ὙΠεοάοιεῖ. Ο. ςτ. ἴῃ 
3 Ἀερ. διὰ ςὅμαῖος λόγων ἐμῶν χειλέων Ἐρῆιυ. δγγ. ! 
ἼΠ. ῥῆμα Κυρίου] λογος Κυριε 24ς. ΑΙεκ. πρὸς Ἠλιὲ] Ἔ λεὶ 
γῶν 74) 123. (δῖ, Νίς. τρὸς Ἠλιὰ Ατπι. σ, Ασ. Ἐά, Θεογς. 
δίδν. 

ΠΙ. κατὰ ἀνατολὰς] κατ᾽ αναῖολας τού, 134, 144. Αἴδχ, ἐν τῷ χειμαβῥῳ] ἐν τῷ ποταμῷ (ῇς ροξε4) ϑίαν. Οἰἶτορ. Χοῤῥὰϑ] Χορρα γι. Χοραϑ' (ἢς ἰπτ4) τοῦ. ϑιίαν. Οἴἶτορ. Χωραϑ (ῆς ἰηῇ) 246. Χερὶϑ (ἢς΄ ροῖελ) Οοπρρι. ἡ Χωρὲδ Θεοῦ. τῷ ἐπὶ τροσ- ὧπ5} τὸ ἐπι προσώπον 19, 82, 24ς. τῶ ἐπι τροσωποὸν 93, τοϑ. Οοτηρὶ. ἐπὶ τῦροσωπον 546. βαθεῖ τῷ ἴῃ οΠαγαξξ, ταΐποῖς ΑΙεχ τῷ ᾿Ιορδάνε] αὶ τὰ το. 
' 

καὶ ἀγέςη χαὶ ἐπορεύϑη εἰς Σαρεπ]ᾶὰ; χαϊ. 

1ν. Καὶ ἔραι"--ϑωρ] καὶ πιέσαι ὑδὼρ εκ τὰ χεικαρρε το, 82, 93, 108. καὶ οἱ κορᾶκες ἐφερὸν αὐτῳ βρωσιν, καὶ εμτεν πριεσαι εν τοῦ χει- μᾶρρε ὑδὼωρ 246. (ΟΥ̓, νει. 6.) ἐντελῦμα!] ἐνετειλάμην 8[αν. τρέφειν] ρταταῖες. τοῦ 44, 745) 93» τού, τοβ, 119, 120, 1ς8, 236, 242, 246, 247. Οοιηρὶ. (δι. Νίς. 
Ψν. Καὶ ἐποίησεν] και ἐπορευϑὴ 10, 82,93, τοβ. χαὶ ἐπορευϑὴ καὶ ὅποι 44. ΡΓρετηΪτῖ. καὶ ἐπορευϑὴ “ς2, 74, 92) 120, 123, 134, 144, 236, 242. (Οῃ)ρ!. ΑΙεχ. σὲ, ΝΙς, Ασσγοςσ, Απῃ. Εὰ. και ἐπορευδῆη καὶ ἐποίη (ῆς) τοῦ. Ἠλιδ] , ΧΙ. ΑΙοχ. κα]α τὸ βῆμα Κυ- ρίΩ α ΧΙ. Βαδεῖ 'π ομαγαέξ, πηΐηογε ΑἸἊχ. καὶ ἰκάϑισεν] , ΧΙ. Ργδτηϊτῖ, καὶ ἐπορευϑὴ ς2, γ4, 92, τού, 120, 134, 144, 236, 242. λε, Νίς. Αστῃ. σ. Αγ. Εά. Χοῤῥὰ!} Γορραϑ' 120. ἐπὶ τοροσώπου] ἐπι τρροσωπον 82, 546. ΑἸεχ. τὼ επι τοροσωπου 93, τοϑ. τῷ ἐπὶ τροσώπε Οομρὶ. (ι. ΝΙίς. τὰ Ἰορδᾶν:] α τοῦ 246. (δι, Ν:ς-. 

: 
ΝΊ. οἱ κόρακες α οἱ γι. ἔφερον αὐτῷ} ΤΙ. τοῦ. ἐφερον αὐτῷ δ4ς. ἄρτες] ἄρτον ξςξ. ἄρτας---τοδείλης] ἄρτες καὶ κρέας τοπρωὶ, καὶ ᾿ ἄρτες καὶ κρέας τοδείλης Ὅομαρὶ. ἔς, η!ῇ καὶ ἄρτον, ΑἸοχ. ἢς, πἰῆ; ἄρτες καὶ κρέα Ὃς, Ατπι τ. Ατηι, Ἐα4. 5Ιν. ἔἄρτας τοπρωΐ καὶξ κρέα) χρέα τοπρωΐ καὶ ἄρτους Οεογρ. τρπρω} τῷ πρῶϊ 64) 1ς8, καὶ κρέα] και χρεᾶς ΧΙ, ςς, 71, 74) τού, 150, 121, 123) 134, 144, τ,8, 236, 242, 244, 247. ΑἸά4, (δι. Νις. χρεῶς 24ς. τοδείλης τς Τῶ δειλῆς τς8, 24ς: ἔπινεν] ἐπιμεν 445) 158, 247. ΑἸά. “41. ἕμεὶ ,- ὦ ΝΙ. μεϑ᾽ ἡμέρας] μετὰ ἡμέρας ΑΙεχ. καὶ ἐξηράνθη} α καὶ 1 445 340, 247. Θξοῖρ. ὁ χειμάῤῥις) ὁ χείμαρρος γι, 93, τοῦ, 236, 242, 24ς. (Αῖ. Νῖς, Ογρεη. 1ϊ. 822. οὐκ ἐγένετο] οὐκ ἐγινετο 24ς. ἐπὶ τῆς γῆς] ἐπι τὴν γὴν (74. υἱ νἱάείιν.) 82, 93» 1οϑ, 123. (οτηρὶ. ΝΠ]. τρὸς Ἠλιξ)] ὥρος Ἡλιαν τὸν Θεσξριτὴν 93. πρὸς Ἠλίαν λέγον Οομρὶ. λέγων ΑΙεχ. δίαν, - καὶ λέγει Ατπ. 1. σι. Ἑάὰ, Ἔ καὶ ἔλεγεν Οεοτρ. 

,ἾΧ. ᾿Ανάρηϑι καὶ πορεύς]} ἐγερϑεὶς τοορεύϑητι ΟΒιγίο,, ἱν. 432.. 'σορεύς]} τῦορενϑῆτι 121, 247. ΑἸ4, ΑἸἴεχ. ΟἸΒεγίοί,, 11. 329. Σα.- ρεπ]} Σεφϑα 11]. Σαρεφϑα (ἢς ἰῃῆ8) ΧΙ, ςς, 64) τού, 119, 121» ν 18, 243) 5344, 2ἡς, 246. ΟὨιγίοῇ. 1. εἰϊ. Αρεπῆα 44, 93. ἀρεφϑα οὃ»Ο02Ζ κΚπΚη5ς (Πα ροῖξεα) γι, 247. ΑΙά. Σαρεφῶροιῖς (οπῆμ. ἈΑροΐῇ. 116. 1], ςαρ. τ. Σαρεπϑὰ Οεογρ. Σαρεϑὼ δῖαν, Οἰἶτος. τῆς Σιδωνίας] Ἔ καὶ χαϑισῃ ἔχει ς2, 92, 236, 242. τῆς Σιδῶνος 82. τοβ, ΟΒβυγίοῇ. 1. οἷϊ, τῆς Σειδονος 92. -Ἡ και χαϑησῃ ἔκεὶ 123. Αἴεχ. κί, ΝΙς. Οδοῦρ. τῆς Σιδωνος χαι καϑησῇ εκει 246. τῆς Σιδῶνος, καὶ κατοι- κἥτεις ἐκεῖ Οοτηρί. Σιϑονίων καὶ καθήσῃ ἐκεῖ Ατιη. τ. Αγῃῃ. Εά. Ἢ καὶ ἔσῃ ἐχεῖ δῖαν. Μοίᾳ. δ όπου 71, ἰδὲ 
ἐντέταλμαι ἐκεῖ ] ἐκεῖ ἐντελῆμαι (ΑἸϊδὶ ἐκεῖ γῶρ ἐντελδμαι) Ομιγίοῦ:. Ι. εἰ, (ΟΥ̓, ἵν. 432.) ἰδὲ επὶη; γῃιαπακοὶ Αὐγ. ργαιηϊτ. καὶ Αττη. :, Ἄγηι. Ἑά4. ργαπηῖετ, ὅτε σδογρ. ἰδὲὰ γὰρ ἐντέταλμαι ἐκεῖ 8[αν. Οἴτορ. ᾿ς ἧς {εἴα δῖαν. Μοίᾳ. φυκεερὶ ἐμΐρ ἰδὲ Κ᾽ ἷρ, ἐκτέταλμαι] ἐντελλο. ὁ" ᾿ ' ῥμᾶι 82. ἐγτελεμαι͵ 243. χήρα] Ἕ εϑνιχῇ 246. μιᾷ χήρᾳ Αἴ ., .5 Ἄπη. ΕΔ. τῇ διατρίφειν) τῷ διαϑρέψαι ΟΒεγίοί. 1, οἶς, 

Χ. Καὶ ανέςη καὶ ἐπορεύϑη] καὶ ἄναςὰς ἐπορεύϑη ΟΒιγίοί. ἵν, 432. νέφη] “Ἔ Ἡλιας 85, 93, 1οϑ, 246. (οπηρ. εἰς Σαρεπ]ὰ] 
Ἔ τῆς Σιδωνος το, 82, 246. ( ΟΠΡ]. εἰς Σαρεφϑα 44. εἰς Αρεπῆα 
74. εἰς Αρεπῖα τῆς Σειδωγος 93. εἰς Σαρπετα (ἀμ. λη ΣαρεπΊα) 
τῆς Σιδωνος το. - τῆς Σιδωνίας Οεορ. ϑ8ίαν. καὶ ἦλϑεν] λα ἥλο 
9ὲν 11. κ 19, 82) 93) τοϑ, 246. Οοιηρὶ, Αστη, Εὰ, διαρεὶ ἱη ςβλγαέὶ, Ι 

δια- 
123»). 134, δι οοὐδλις 

τ 

εἰ »μαπεδὶ, ἰδὲ εἰρ. 

ΝΠ Ω : επ κ Ν Ὶ .- 



ΒΑΞΣΙΛΕΙΩΝ [Γ. 

͵’ ΔΝ: 32. ο0 ἣν ΄ ΄ ΄ ᾿., 794 9 ΚῈΦ, ΧΥῚ, 

ἦλθεν εἰς τὸν σσυλώνὰ τῆς 'ῦλεως" καὶ ἰδὲ ἐχεῖ ψυνὴ χήρα συνέλεγε ξύλα" χαὶ ἐξόησὲν ὀπίσω 
τὰν δ. “δῷ ᾿ 3 -ο 5» 9 “Ὁ 7 7 9. Κ φ, 2 » ᾿ς ΄ κο 3 Ζ 

," αὐτῆς Ἠλιδ, χαὶ εἶπεν αὐτή, Λάξε. δή μοι ὀλίγον ὕδωρ εἰς ἄγος, χει τ οβᾶι: Καὶ ἐπορεύϑῃ τι, 
Ξ 9.07 2 » ᾽ν, . ,-:Ψ»"» 7 4 : 3, ρ 5 “ Ζ΄ 

“. λαξεῖν, χαὶ ἐδόησεν ὀπίσω αὐτῆς Ηλιδ, χαὶ εἰπεν, Λήψη δὴ μοι Ψωὼμον ἄρτε τῷ ἐν τῇ χειρί σϑ. 
τῷ - ὍΣ - 2 7 3 ϑαὶνσ Ν 3 ΄ »“ἂ 

Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ, Ζῇ Κύριος ὃ Θεός σοὺ εἶ ἔςι μοι ἐγχρυφίας, ἀλλ᾽ ἢ ὅσον δραξ ἀλεύρου ἐν τῇ 15, 
δ :---- ᾿ 3 δὲς ΄, ν ΝΧ 93 ΄ ΄ ῳ ΝΣ 

᾿ ὑδοίᾳ, καὶ ὀλίγον ἔλαιον ἐν τῷ χαψάχῃ" χαὶ ἰδὲ ἐγὼ συλλέξω͵ δύο ξυλάρια, χαὶ εἰσελεύσομαι 
᾿ ΕἼ 3 ρὸ » πρὰ ΄ ὸ ἯΝ 7 Ν 9 ᾽ 

᾿χαὶ ποιήσω αὐτὸ ἐμαυτῆ χαὶ τοῖς τέχγοις μου, χαι φαγόμεθα, χαὶ ἀποϑανόμεϑα. Καὶ εἶπε 13. 
! , ᾿ 2 ᾿ ον ΄ ἈΝ ΝοτΝος ἢ 3 ἈΝ 7 ΄  " 

πρὸς αὐτὴν Ἠλιδ, Θάρσει, εἴσελϑε χαὶ “ποίησον χατὰ τὸ ῥημά σα" ἀλλὰ ποίησον μοι ἐχεῖϑεν 
Ὰ ν, Σ ’ 5. ’ “ἊΝ Ν ο: ΄ 4 ΄ »)} ͵ 

ἐγχρυφίαν μικρὸν, χαὶ ἐξοίσεις μοι ἐν πρώτοις, σαυτῇ δὲ χαὶ τοῖς τέκνοις σδ ποιήσεις ἐπ᾿ ἐσχά.. 
᾿ ο ͵΄ ΄ ΄, ε “ } 7 2 2  “΄ “ ε ,» “Ὃ 5 Ν' 

τῳ" Ὅτι τάδε λέγει Κύριος, Ἢ ὑδρίᾳ τοῦ ἀλεύρου οὐχ ἐκλείψει, καὶ ὁ χαιψάχης τοῦ ἐλαίξ οὐχ τα. 
Φ Ε Ἁ Ἐπ ετν τον ὲ .“ ὦ. “ Ν 9 ΄ ε ν 2 

ἐλατ]ονήσει ἕως ἡμέρας τῇ δᾶναι Κύριον τὸν ὑετὸν ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ ἐπορεύϑη ἡ γυνὴ, καὶ ἐποί-- τς. 
“,}λ} ϑ Ἅ 9 “»-ν- ’΄ 3 »“ 4 ἐ ’ ἰδ 2 ΄ 2 ϑῳ ) 

ησε, καὶ ἤσϑιεν αὐτὴ. χαὶ αὐτὸς χαὶ τὰ τέχνα αὐτῆς. Καὶ ἡ ὑδρία τῇ ἀλεύρε οὐχ ἐξέλιπε, χαὶ τ6. 
' [ω ϑ 9 ᾽ὔ ε" Δ. 2κ 2 » Ν} 

ὁ χαψάκης τῇ ἐλαίου οὐκ -ἠλατ]ονήϑη, κατὰ τὸ ῥημα Κυρίου ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ἡλιό, Καὶ ι7.. 
᾿ "“ Ν 2κ5264ε7 ς “" Ν δοκοῦ ,᾽ Κδο νοῦ - Ν δ'͵,͵ο ς 25 

..4 ἐγένετο μετὰ ταῦτα, καὶ ἠῤῥώςησεν ὁ υἱὸς τῆς γυνάιχος τῆς χυρίας τὲ οἰκου; χαὶ ἦν ἡ αῤῥωςίᾳ 
γ. . τ--. ὶ “““: 

- Ἰ 

τηΐποσε Αἰεχ ἐκεῖ γυνὴ] ΤΥ. τοϑ. Οοηρρί. συνέλεγε] συλλέγε- ΧΠΙ. Καὶ---Ἠλιὲ] Καὶ “Ἦλιξ εἶπεν ̓ πρὸς αὐτὴν ΛΝ πρὸς 
σα ϑῖαν. Οἷἶτορ. ὀπίσω αὐτῆς Ἤλιδ] Ἡλιας οπισω αὐΐης 246.Ὑ αὐτὴν] αὐτῇ 82, 93, τοϑ. (οπιρὶ. ἴϑαρσει]} α 8ϊαν. Οἶτοσ. εἴσ- 
α αὐτῆς δῖαν. Οἴἶτορ. " Ἠλιξ, καὶ εἶπεν αὐτῇ] καὶ εἶπεν αὐτὴ ἤλιας ελϑὲ)} εἴσελθε ἄν Ἐρῆγ. ὅγτ. σπεύδεσα εἴσελθε δῖν. Οὗτος. καὶ 

93. Λάβε δή μοι] λάξε σύ μοι Ατηι. τ. Αται, Εά. λάξε νῦν μορ ποίησον] και μη ποιήσον (ζιτη μη ἔργα ἸΏ.) το8, καὶ ποίησον ὅζς, 
Οογς. φέρε νῦν μοι δῖαν. Μοΐᾳ. Λάξε δή μοι διε. αὰ ἔπ. οοπ,..} π. ςοπ).} ποίησον τρρῶτον ἐμοὶ ἐγκρυφίαν, καὶ εἶδ ὅτως τοοΐησον εἰς 
λήψαι δή μοι μικρὸν ὕδωρ, ὅπως τίω Ἐρδτ. ὅγι. ὀλίγον ὕδωρ) αὐτὴν καὶ τῷ υἱῷ σου Ἐρῆτ. ὅγτ. ποίησόν μο.} κα μοι ςς. ποιήσον 
α θλιγον 44. ὀλίγον τι ὕδωρ Ατπ). 1. Απη. Εά, εἰς ἄγ[ος} εἰς τὸ εμοι 64. ἐκέῖλεν Σ Ροηΐϊξ ροῖ μικρὸν ΑἹά. ἐγχρυφίαν μικρὸν} 

αγίος τιοβ. καὶ πίομαι] και τίώμαι 121, . ᾿ " α μικρὸν 19. μικρὸν] μικραν 243. . μικρὸν---ἶν ττρώτοις] ἐν τρω- 
ΧΙ. λαξεῖν] - ὕδωρ ΟἩγγίοίς. 111. 334. καὶ ἔξόησεν---“καὶ εἶπενἸἨ ὀ Φτοῖς μικρὸν, καὶ εξοισεις μοι 247. καὶ ἐξοίσεις μοι ἐν τορώτοις] 

ἐπὶ ἐξόησεν ὁ προφήτης καὶ εἶπε Ομγγίοῖς. 1. εἶ. ἨἨλιὶ, καὶ εἶπεν) ἐεν τρωτοις καὶ εξοισεις μοι 11, ΧΙ, 19, 445, ς 5) 64) 71» 7.4, 82) 92). -. -" - 

καὶ εἰπὲν αὐτῃ Ἥλιας 82, τοΒ. καὶ εἶπεν λιας 246.6 καὶ εἶπεν) ΡΟ93,| τού, 1οβ, τι) 120, 1215) 123, 134) 144) 236, 243) 244γ24ς.., 3 
και εἶπεν ἀντ ΧΙ, 44, 64, 719 745 τού, 110.) 120, 121, 1237)134.01ς8,», ΑἸεχ. (ῖ. Νὶς. Θεογρ. 5ϊαν. Μοίᾳ. ἢσ, ἢπε᾽ ἐν, 242. ἔς, πῇ ἵν 

436, 447. Οοτρί. ΑΙά. (ας. Νῖς. Οεογσ. δίαν. Μοίᾳ. Λήψη}) πρώτοις ἐκεῖϑεν, ΟοΠΊΡ]. κα ἐν σρωτοις Δ46. ἐν πρώτοις ἔξοισόν μοι 
ληψει 236. Λήψη δήτ--ἄρτου] καὶ ψωμον αρτου ληψη δὴ μοι 24ς. ϑ|αν. Οὐἶγτορ. ςαὐτῇ δὲ] εαυτη δὲ ποιήσεις το, τοϑ. Οοπηρὶ. σε- 
λάξε δή μοι καὶ ὥρτον ΟἈγγίοίξ. 1. οἶς. λήψη μοι ψωμόν τινα ἄρτον αὑτὴ δὲ ςς. -ἢ ποιησεῖς 82. ἑαντῃ δὲ 91, 243, 244. 246 αὐτῇ δὲ 
Ατπι. τ Απη. ἘΔ. Λήψη δή δις. δὰ ἤη. ςοπ).] λήψαι δή μοι ἐντῇἤ 244ς. σαντῇ δὲ δζς. αὰ ἔῃ. “οπ1.}] καὶ μετέπεῆα «ποιήσεις σοι καὶ 
χειρί σε καὶ ψωμὸν ἵνα φάγωμαι Ἐρῆγ. ὅγγ. ψψωμὸν ἄρτου] ργα- τοῖς τέκνοις σου Ατπι.δι. Ατπ!, Ἑά. καὶ τοῖς τέκνοις σἘ]} αὶ τοις 19. 
ταϊτε, καὶ 64, 82, 93,) τοϑ. Οοπρὶ. ΑἸά. ψωμὸν ἄρτου δις. «ἀ ἔπ. ποιήσεις] α Ἠῖς το, 82, τοϑ. Οοιηρ!. τοριήσης ϑίαν. Μοίᾳ. ἐπ᾽ 
«οπ|.] ἐν τῇ χεῖρι σου ψωμον ἀρτε καὶ φαγομαι 71. ἄρτε τῷ αρ. ἐσχάτῳ] ἐπ᾿ ἐσχαίων 11], 150, 123, 134,1 ς8, 236, 242, 243. (ϊ, 
τὸν 111, τοῦ, 246. ᾿ τῷ ἐν τῇ α τὸ ΧΙ, 44, ξξ.ν 74, 82,93, 12, Νῖς. ἐπεσχάτως ([ς) 82. επ᾽ ἐσχατξ 121, 247. ἐπ᾽ αἰδ᾽'χάτων 
114) 1449) 1.8, 216, 2425) 241» 247. σου. ΑἸ4. (ας, Νίς. Ἄπῃ. . (τ) 24ς. ᾽ 
Αττα. Ἐά. Θεοτγρ. δϊαν.  τῇ ἐν τῇ χειρί σΕ] καὶ φάγομαι ΟΠιγίοίς. ΧΙΝ. Κύριος] -᾿ ὁ Θεὸς Ισραηλ ς2, ςς, 64, 71, 92, 121) 1235. 144 
Ι. οἷϊ. χειρί 58} “Ἔ καὶ φαγομιαι 109, 445 ς2) 5) 74» 92) 93) ιοῦ, 4236, 242,(244. πΊΔΓς.} 24 ς. 247. ΟὐΟτηρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. (δὲ. Νὶς. Ατπῇ. χα, 

108, 1105) 120) 121) 123) 1347 144) 1:8, 236, 242, 243)247. Οογρ. Ατη). Εἀ. 5ϊαν. Μοίᾳ. -Ἐ ὁ Θεός 5ν. Οἷἶτορ. Ἡ ὑδρία] Ζῇ Κύριος, 
ΑΙά. (δι. Νὶς. χειρή σε (ἢς) 24ς-. -Ἐ ἵνα φάγωμαι Οεοτς. δῖαν. κὃἱ ὑδρία ΟὨνγίοῖς. ᾿(. γ36.5Ἡὁ Ἡ ὑδρία---ἰκλείψε,} οὐκ ἐκλείψει ἡ ὑδρία 

ΧΙ]. Ζῇ Κύριος--- ἀλεύρου] υἱοί! Τοοναίπμι, φεῖα ποι ἀαδεο, πἰβ ρε-ὀ τῇ ἀλεύρε Ἐρῆγ. ϑγγ. ἐκλείψει} ἐκληψει 542. ἐξέλιπε ΑΙά, καὶ 
φἰ ἴωσι  ανίπσ Ἀπιοη. ἴῃ ΑΡρεηά. δὰ Αυρ. Ορρ. ὁ Θεός σου] α σε ὁ καψακης---ἐλατ)ονήσει} ἅτε τὸ ἔλαιον ἐν τῷ καμψάκη Ἐρῆν. ὅγτ. 
δ4ς. ΟἸγίοῖ,. 1... γ36. Ἐρῆγ. ϑὅγ.. ὃ Θεός μου 8ῖαν. Οἶτορ. εἰ ὁ καψάκης]) ὁ καμψακης (ἢς ἰπῆι) 24:ς. τοῦ ἐλαίᾳ] τε ἐλεδ 9. 
ἔφι] εἰ ἐςα!. 1], 242. οὐκ ἔς! ἘΡἢγ, ὅγτ. ὀ εἰ ἔςι μοι] εἰ ἐςξὶ τταρ ἐλατ]ονήσει} ἐελατίωνησει (ῆς 'π:1.) 242. «ἰσβεῖε! Ἀπιῦσ. ἕως ἡμέ- 
ἐμοὶ δῖαν. Μοίᾷ. εἰ ἕξι μοι ἐγκρυφίας εἰ ἐρὶν ἐν τῷ ϑησαυρῷ με τί ρας] εὡς τῆς ἡμερας 44. α ἡμέρας ΟεοτΡ. ἕως ἡμέρας δις. δὰ Βη.. 

«π΄ (αν, Οὗτορ. ἐγκρυφίας} εγκυφιας (ουπιὶ ρ ἔιργα 111.) 242. ραπὶ ςοπῃ.] ἕως ἄν δώῃ Κύριος ὑετὸν ἐπὶ τὴν γὴν ἘΡρὮγ, ὅγε. Κύριον) ᾿ 
᾿γιδεϊπενίεῖμς ϑγγ. Βατ- εῦσ. ἀλλ᾽ ἢ ὅσον] ἀλλ᾽ ὅσον ἘΡ᾿γ. ϑγ:.  ρτγαπηῖε, τὸν 82, 1ο8, 246. (οπιρ. τὸν ὑετὸν] α τὸν ΧΙ, 44) 55» 
τλὴν εἰ ὅσον Ατῃ). τ. Απη. Ἐά, ἀλλὼ μόνον 8᾽ιΔν. δρὰξ ἀλεύρι) ῴἠ(ἔγἠ, γ4,) 829 929 93, 108, 123) 134) 144, 236, 242, 444.) 246, 247. 
δραξ εἷς ἀλεύρου Απη. 1. Ἄσῃ. Ἐὰ. ἐν τῇ ὑδρία] να 24ς. τῷ ὄντε. (πρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. δι. Νίς.. ἐπὶ τῆς Ὑ75} ἐπι τὴν Ὑὴν 10, 44) 

ἦν τῇ ὑδρία μου Ἔρἢγ. ὅγ.. καὶ ὀλίγον---καψάκῃ!} ὡσαύτως δὲ καὶ 745).92, τοῦ, 108, 120, 123, 134») 144, 226, 242) 24ς. Οὐτηρ]. (ἴϊ. 
ἔλαιον ὀλίγον ἐν τῷ καμψάκη Ἐρῆτ. ϑγγ. 6ὶ πιοάίσωπι οἷσμης π να Νὶς. ἐπὶ προσώπον τῆς γῆς ΑἸεχ, ΑἸτῃ, 1. Ἄτην. Εά, μιρεν Μαείεπε 
Ἀμοπ. Αρρ. δἰ Αυρ. καψαάκῃ}] καμψακὴ (ἂς ἴῃ) ςς, 71. 724, ἡεγα Νυΐϊρ. Φ 
82, 92, τού, τοϑ, 119, 120, 123) 134) 144) 2326, 242, 243, 244,.246. ΧΝ. ἡ γυνὴ, καὶ ἐποίησε] καὶ τποιησεν ἡ γυνὴ ςς. καὶ ἐποί- 
Οομρὶ. (αἵ. Νὶς. Ατπι. σ. Ασπι. Ἐά. Ομυγίοί, 1. οἰ, Ὑπεοά. Ω. 53. ησὲ}] “ἢ καὶ ἐδωκὲν αὐ 19, 44, ς2, 64, 719 74, 92, τού, 110, 140, 
ἴῃ. 3 Ἀερ. εαρ(αλία ϑγτ. Βαι- Ἡ δτ, καὶ ἰδὲ δίς. δὰ η. οοπι.}1 δ 123, 134) 144) 236, 242, 443, 244. Οχῖ. Νὶς. -Ἐ καὶ εἐδωχε 1οϑ. 
ποιήσομεν καὶ φαγόμεθα ἐγὼ καὶ τὼ παιδία μου καὶ ἀποϑανέμεϑα -Ἐ καῖω το ρημα Ἡλιου 121, 246, 247. Οοιηρὶ. ΑΙά4. Αἰεχ. Ατγπι. τ. 
«ΟΒγνίοῖ. 1. οἷ. διὸ ταῦτα συνελεζάμην τὰ ξυλαρια τοῦ τοιησαί Δί. Εὰ. Οὐϑοῦρ. δίδν. καὶ ἤσϑιεν) Ῥεσογηϊῖ, καὶ εἐδωκεν αὐῇω 121) 

Α “ ΄ ᾽ “ ᾽ 1] μοι καὶ τῷ τέκνῳ μου καὶ φαγώμεϑα καὶ ἀποϑανδμεν Ἐρδγτ. ϑγῖ:. 247. (οπιρὶ. ΑΙά, ΟΘεοτρ. ϑιαν. αὐτὴ καὶ αὐτὸς] αντος καὶ αντὴ 
ἐγὼ συλλέξω] συλλεέγω 1,247. ΟἸεγίος. 1. 33, 336. Αὐτὰ. 1. Ατπ. 64. Οοπηρί. Αἴεχ. καὶ αὐΐος καὶ αὐτὴ 54-. τίκνά αὐτῆς] -Ἐ καὶ 
ἘΔ. εγω συλλεγω ΧΙ, 19, 44.) ξξ) 93») τού, 110, 1 ς8, 236, 244,)24ς.- πὸ τῆς ἡμέρας ταύτης (οὐπὶ καὶ ἰηῖεν πηοο9) Αἰεχ. υἱοὶ αὐτῆς 
Οὐοιηρ!. (ΑἸεχ. οὐπὶ ἐγὼ ἴῃ ομαγαές. πη.) δῖ. Νίο. ἐγὼ συλέγω Ατγηι. τ. Ατπι. Εά, Οεογρ. 
((ς) 242. ,ᾳ ἐγὼ Ὑεοῤοτεῖ. ἰοο. οἶτ. ἐγο ἐχεο πὶ εοἰ ραν Ἀποπ. ἴῃ ΧΥῚΙ. Καὶ ἡ ὑϑρία] αὶ και 93. καὶ ἀφ᾽ ἡμέρας ἐκείνης ἡ ὑδρία 
ΑΡΡ. δά Αὰρ. δύο ξνλαρια}] α δυο ΧΙ, τ19. δυο ξυληρια γ4,82,ς Αγ. τ. Αγαι. ΕΑ. ΘΟ οτρ. δῖαν. Μοίᾳ. ἐξέλιπε] ἐζελειπε 93» 1.4: 
120, 134. ΑἸεχ. καὶ ποιήσω ὅζο. αὰ ἔπ. ςοχη.} εἰ ,αείανε πιλὲ εἰς ΑΑἸεχ. (δῖ. ΝΊς. ἡλατ]ονήϑη] ἐλλατονώϑη (ἢς) 11. ελατῆ]ονηϑὴ 

ὄμπι, εἰ Αὴο πιέο, εἰ πιαπάμεοαδίναμε, εἰ προνϊοπιωσ. ποι. ἴῃ ΑΡΡ. δὰ 11, τς8. ελατ]ονωθη 93. ἡλατγονώϑη (Ως) 243. κατὰ τὸ ὑὅμᾶ 

Αὐσς. καὶ ποιήσω αὐτὸ] οπίισω αντο 216,42. καὶ Ὡοιω αντο 244. δες. λὰ ἔπ, ςοπι.] α Οαῖ. Νίο. τ ᾿ 
αὐτὸ---τέκνοις] αὐτὰ τοῖς τέκνοις ΟἸτγίοί,,.]. ο. ἐμαυτῇ] μοι Απη. 1. ΧΙ. Καὶ ἐγένετο] καὶ δῖλν. μετὰ ταῦτα] μετα τῷ ΕΠ" 
Ατπι. Ἐά. τοῖς τέκνοις μι] τοῖς παιδίοις με 64. α μειςθ. φαγό- μαῖα ταντα 246. ΑΙεχ. Αττὴ. 4. καὶ ἠρρώρησεν] α καὶ Απη. 1- 

μεϑα) φαγεμεϑα 44. -Ἐ αὐτὸ ΑΙεχ. Α΄η. τ. Απῃ. Εά, ϑίαν. Μοίᾳ. Αχῃ. Βά, τῆς γυναικὸς} α Απῇ, 1. πῃ. Εά. δ(αν. Οἰἶδγορ, 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
ΚΕΦ. ΧΥΙΙ. 

9 0 ΝΝ “ ὦ ; »“ᾶΔὦ . ρῷ ι8. αὐτῷ χραταιὰ σφόδρα ἕως ὅχ, ὑπελείφϑη ἐν αὐτῷ πνεῦμα. 

19 

20. 

21. 

22. 23. 

, 7]ἀ. 1. 293. 

Ἔν 5 ἀλησινόν, 

Καὶ εἶπε πρὸς Ἠλιὰ, Τί ἐμοὶ χαὶ Ν» ἰον ΘΟΗ͂Σ 9 ,ὦ ἂν . ὡἸ “Ὶ ρ 9 
βᾷ ε΄ 

σοί ἄγϑρωπε τῇ Θεᾶ; εἰσῆλϑες προς με τὰ ἀγάμνησαι ἀδικίας με, χαὶ ϑανατῶσαι τὸν υἱόν μδ: Ἧ εἰ 2 ἊΝ Ν Ἂ ρὰ ΄ Καὶ εἰπεν Ἡλιξ πρὸς τὴν γυναῖκα, Δός μοι τὸν υἱόν σου" 
- 

Ν 3 ρὸ 5 »ῳ χαὶ ἐλαξεν αὐτὸν ἐχ τῇ χόλπε αὐτῆς, .,.Σ,» 2 Ν 3 χε οι 2 ΝΧ »Σ “ 2. ω Ν 
ἴθ 

ἀκ! ἄνήνεγχέν αῦτον εἰς τὸ ὑπερῷον ἐν ᾧ αὐτὸς ἐχάϑητο ἐχεῖ, χαὶ ἐχοΐμισεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἁλίνης. ὃ ᾿, 3 ΄ Καὶ ἀγεδόησεν Ἠλιδ, χαὶ εἶπεν, Σ΄ . 7 . 6 7΄ ' ρ ͵ 9 2. ᾿πὰὶ Οἱ μοι Κύριε, ὁ μάρτυς τῆς χῆρας μεθ᾽ ἧς ἐγὼ χατοιχῶ μετ᾽ 9. τὸ Ἧ ΄ ἰϑι ρ» ε 39 “Ὁ αυτής, σὺ χεχάχωχας τ θανατῶσαι τὸν υἱὸν αὑτῆς. 
Ν 9 ’ὔ ἰφι . Ὁ Ν ΄-ς Καὶ ἐνεφύσησε τῷ «παιδαρίῳ τρὶς, χαὶ 3 ΄ ΝΝ 4 ΄Ν “ ’ ε 

ςε ἰϑὸ ’ἤ 
ἐπεχαλέσατο τὸν Κύριον, χαὶ εἶπε, Κύριε ὁ Θεός μου, ἐπιςφραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τῷ παιδαρίε τότε 3 » », 

εἰς αὐτον. 
Ν 2 “4 Ψ ν 

Χά Καὶ ἐγένετο ὅτως" χαὶ ἀγνεξόησε τὸ παιδάριον. 
΄ 3 Ν ἮῬ ΝΥ ΣΝ ἴω ρ»“ Ξ 

Ν 
βῷδ εἰς τὸν οἰχον, χαὶ ἔδωχεν αὐτὸ τῇ μητρὶ αὐτϑ' χαὶ εἶπεν ᾿Ηλιὰ, Βλέπε, ζῆ ὁ υἱός σου. Καὶ Φ δ 

[ 
εἰ Ν 3 Ω εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Ἢλιξδ, δὲ ἔγνωχα ὅτι 

ΚΑΙ ἐγένετο μεθ᾽ ἡμέρας ππολλᾶς, χαὶ δημα, Κυ 
τῷ, λέγων, Πορεύθητι, καὶ ὄφϑητι τῷ ̓ Αχαδξ, 

3 ᾿ ρ᾿ γ᾿ ρ 7 σὺ ἄνθρωπος Θεξᾷ, καὶ ἔἕημα͵ Κυρίου ἐν τῷ ςύματί σε 

»,’ 9 » Ν 3 ν 9 ΦῸὋὋ, 5 ἰδ φ᾿ ’ ϑιοῦ ἐγένετο προς Ἡλιδ ἐν τῷ ἐνγίαυτῳ τῷ τρί- 
Ν, ’ ε Ν᾿ ΝΣ ’ ρ᾿ Ρ νων χαὶ δώσω ὑετὸν ἐπὶ ππρόσωπον τῆς γῆς. Καὶ 3 4 3 Ἁ φ 3 ἰον “4 » ἢ ε 

Ἅ ΄’΄ ἐπορεύθη Ἤλιὲ τοῦ ὀφϑῆναι τῷ ᾿Αχααξ, χαὶ ἡ λιμὸς χκραταιὰ ἐν Σαμαρείᾳ. Καὶ ἐχάλεσεν 
᾿Αχαδδ τὸν ᾿Αδϑιὰ τὸν οἰκονόμον" 

τῆς κυρίας τὰ οἶκε] κα ζ2, 436, 242. (αἴ, Νίς. καὶ ἦν] Παδεὶ ἦν 
ἴῃ οἰιαγαέζ, τηΐποσε Αἰεχ. ἡ ἀῤῥωςία] ἡ ἀρρωςεια 134. ἢ ἄρβῥω- 
ςία--- σφόδρα] ὁ τόνος αὐτῷ χραϊαιὸς σφόδρα ὅἷαν. ἕως οὐχ. ἕως ὅ 
οὐχ 11, 82. Αἰεκ. ἕως Ξ5. οὐκ Οοιιρί. ἕως ξ ΑΙ4. ἕως οὐχ, ὑπε- 
λείφϑη ἐν αὐτῷ] ἕως ἐξῆλϑεν ἐξ αὐτῷ 5[αν. Οὔἶτορ. ἐν αὐτῷ] εν 
74. τυνεῦμα] πνοὴ ζωης το, 82, 93. τοβ. (οπιρί. τνευμα ζωης 
246. - αὐτα ϑ[αν. 
ΧΝΤΙ. Καὶ εἶπε] καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ το, 44, 82, 93; 1οβ, 243, 244. 

Οοτιρ. τρὸς Ἠλιὲ] προς λιαν (υϊ Πιρτα) 19, 82, 93, 1οϑ, 246. 
Οομηρί. -Ἡ ἡ γυνη τοό. καὶ σοὶ] καὶ σν 134, 24ς. ἄνθρωπε] 
ὃ ἀνϑρωπος 1. τρὸς μὲ] ὧδε 542. τοῦ ἀναμνῆσαι] α τοῦ ΡΗϊο 

ἀδικίας μου] ῥγατηῖττ. τας ΧΙ, 44, ςς, ὅ4, γ4, 82, 
᾿ 106, τοϑ, 110») 1219) 123) 134) 1449 226, 242, 247. (οἸῊρΡ]. ΑΙά. ΑἸοχ. 

ἐ:ε  Γ 
- 

᾿ Ὁ μῖ, ΝΙς. ῬΓΘοτΙ τ. τῆς 93. αμαρῤρτιας μὲ 2.4.3. ΠΛΆΓΡ. τὰς ἀμαρτια; 
(μου 244. ὙΓΠεοαοτεῖ. 1. οἷϊ, τὰς ἀνομιας μου 24ς. τὸ ἄδικημά μου 
καὶ τὸ ἁμάρτημά με ῬΗϊϊο 7υά. Ι. εἶτ, 

ΧΙΧ, καὶ ἀνήνεγκχεν} καὶ ονήγογεν Αἴεχ. ἀνήνεγκεν αὐτὸν] 
ανήνεγχεν αὐτὸ 93. ἐν ᾧ αὖτ. ἐκάϑ. ἐκεῖ] ζ ἐκάϑητο Θεοῖς. ὃ αὐ- 
τὸς ἐκοίμησε ϑῖαν. Μοίᾳ. ἐκάϑητο ἐκεῖ] α ἐκεῖ Αγπὶ. 1. Ασπι. Εα, 
καὶ ἐκοίμισεν---κλίνης] εἰ ροψαίε “μρεν ἰεδβμίμνι ἤμεπα Ψυὶρ. ἐκοίμι- 
σεν] ἐχοιμησεν (74. υἱ νἱάεῖυτ.) 93. 1ού, 134) 24ς. (αῖ, Νίς. ἔθετο 
δῖαν. ἐπὶ τῆς κλίνης] -Ε αὐῇου ΧΙ, 44, 64, γι, 74. 92, τοῦ, 110, 

ον 120, 121) 134) 1447 236, 242, 243, 244) 24ς, 24). ΑἸά. ΑΙοχ. Οδί. 
Νῖς. Αππ. ᾿. Ασπὶ. Εά4. Οεογρ. δῖαν. -- εαυΐου ςς, 1ς8. 
κλινὴν 862, 93, τοΒ, 246. ἐπὶ τὴν κλινὴν αὐῇε 123. Οοπρρὶ. 

ΧΧ. Καὶ ανεξ.---οἶπεν] Εἰ εἰανπαυὶ! αὐ [οραίηδιρη εἰ εἰϊκὴὶ ὅΓυ]σ. 
ἨἮλιὲ] Ἢ τρὸς Κύριον Οοπρὶ. Οεοσς. δ8ϊαν. οἵ μοι] οἴμμοι (Πς) 
93» 108, 24ς. κα Οοηρί. ΟἿὗὨἨ μοι Κύριε] κ 446. ὦ Κυριε ὁ Θεος με 
243. πιᾶγρ. Ο Ῥοπιΐπε Αὐρ. Ποπιέπε θέμε πισας Μασ, Κύριε] Κυριε 
μὰ 44. -Ἡ ὁ Θεός με (οπιρί. ὁ μάρτυς--- μετ᾽ αὐτῆς] εἰ ἔτη (ῆς) και 
τὴν χηρᾶν ἢ τσαροικω 243. ὁ μάρτυς τῆς χἥρας] καί γε τὴν χήραν 
ΟὐμρΡΙ. ἐοδὴς ἠμήμε υἱάμα Αὰρ. ὃς ὁ μάρτυς τῆς χήρας Αται. τ. 
Ατπ). Εα. μὲν ἧς --αὐτῆς]} τ αρ' ἢ νὺν ἐγὼ κατοικῶ ϑῖαν. ῆς, 
ον Ὁ νῦν, Ατπη. τ. Απη. Ἐά. ἐγὼ κατοικῶ] εἐγω οἰκω 19, 93, 1οβ. 
Οὐρὶ. ὙΓΒεοάογεϊ. Ὁ. ς4. ἴῃ 3 Κερ. ἐγὼ κατοικῶ μετ᾽ αὐτῆς] νῦν 
ἐγὼ κατοικῶ Θεοῦ. μετ᾽ αὐτῆς] εν αυτὴ 24ς. σὺ κεκάκωχας] 
ἑκαχωσας 243. τηᾶγρ. σὺ κεκάκωκας ὅτε. δὰ ἤπ. ςοπ).] α 436, 242. 
ἐμ πιαὶς γε ϊ μὲ οσοίάενες β]ίμνι εἶκε. ΑῸρ. κεκάκωκας]} ἑκακωσας 

ἐπι τὴν 

ΧΙ, 445). 45. 64, 71» 74, 82, 93» τοῦ, 108, 120, 121) 1345) 144, 1ς8, 
243, 244) 245) 246. (᾿οπιρί. ΑἸά. Ὑπεοάοτεῖ. 1, εἶξ.. τὸἪ ϑανατῶ- 
σα!} ὡςε ἀνελεῖν 243. τηδγρ. 

ΧΧῚ. Καὶ ἐνεφύσησε τῷ τοαιδαρίῳ τρὶς] εἰ ἑηίγαυϊέ ρῥατγομΐο ἐν 
ϑγζ. Βαι- Ηεῦτ. ἐνεφύσησε] ἐνεφύτευσεν (ῆ5) 119. τρὶς] τριτον 
19, 82, 93» τοΒϑ. ἐπιςραφήτω δὴ] ἐπιςρεψατω δὴ 64. ΑΙά. επιρρα- 

. φήτω δὲ 93. τεφψεγίαίπν πίπς Αυρ. ἔπε δὴ Απη. τ. Ατπι. ἙΕά. εἰς 
αὐτόν] εἰς αὐῇο 44, 242. Οοτηρ!. κα Ἀπ. τ. ἐπ υῤξενα ἐἦας Ψαϊρ. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἐγένετο ὅτως} αὶ 19»), 121) 247). “Ἔ καὶ ἐπεςραφὴ ἡ 
ψυχὴ τε τσαιδαριου εἰς αὐτὸν 82, 93, 1ο8. -Ἐ ελάεπ), πἰᾷ ἐπέςρεψεν. 
246. -Ἐ καὶ ἐπερράφη ἡ ψυχὴ τῇ παιϑαρία εἰς αὐτὸ Οοιρ. Καὶ 

νοι. 1]. 

χαὶ ᾿Αδδιὰ ἦν φοξέμενος τὸν Κύριον σφόδρα. Καὶ ἐγένετο ἐν 

7] Φ .. Ω ἐγένετο ὅτως---καϊήγαγεν αὐτὸ ἴῃ οοηι. [δ4.} Ε, ἐχαμάϊοϊε Τλοηιΐπως υο. 
σέρ Εἰ: εἰ γεν ς ὁ] απίπια ρμέγὶ ἱπίγα ἐμρα, εἰ γευϊχιϊ, Τωΐφαξ. 
Εἰίας ρμέγμπι, εἰ ἀἰεροίαὶ! ἐμπὶ  α]ρ. καὶ ἀνεξόησε τὸ τοαιδαριον} 
καὶ ἀνεξοησε, καὶ ἡκεσε Κύριος εν φωνῃ Ἐλιξ, και ἐπεςραφη ἡ ψυχη τὰ 
τταιδαριου τῆρος ἐγκαῖον αὐῇα, καὶ ἐζησε: καὶ ἀνεξοησε τὸ παιδάριον, 
καὶ ἐλαῦεν αὐἦον 121, 247. καὶ ἀνεξόησεν, καὶ ἤκεσεν Κύριος ἐν φωνῇ 
Ἠλιά' καὶ ὠπερράφη καὶ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου πρὸς ἔγκαἶον αὐτξ, καὶ 
ἔζησεν. Καὶ ἔλαξεν Ἠλιὰ τὸ παιδάριον ΑἸΙεχ. καὶ ἀνεξόησε, καὶ 
ἥκεσε φωνὴν Κύριος ᾿Ελίς, καὶ ἐπεςράφη ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου εἰς ἔγ- 
καῖον αὐτὰ καὶ ἔζησε" καὶ ἔλαξεν ᾿Ελιὰ τὸ παιδάριον Ατγι. τ. ἔς, πῆ, 
ἔπεςρ. τὸ πνεῦμα, εἰ Δδίχιε καὶ ἔλαξεν ᾿Ελιὰ τὸ ταιδάριον, Ατηι. Ἐά, 
τὸ τταιδαριον] -1- καὶ ἐλαξεν αὐἶον τ21. 

ΧΧΠΙ. χαϊήγαγεν αὐτὸ] κατήγαγεν αὐον 1], ὅᾳ, 719) 1ς8. Αἴεχ. 
ἀπὸ τῷ ὑπερῴου] -᾿- ἐκεῖϑεν Αἰτη. 1. Ατπι. Ἐά. ἔδωκεν) διεδωκεν 
44, 74) τού, 134, 144. ἔδωκεν αὐτὸ] ἐδωκεν αὐῇον 64, γι, 93, 1ς8, 
24ς. κα αὐτὸ Αγπ). Εά, ζῇ ὁ υἱός σε} δυιος σα ζη τ23, “36,242. 
(Αἱ. Νῖο. ργφυγῖξ, ὅτι Αὐτο, ἘΔ. 8[αν. Οἴτορ. 

ΧΧΊΨ. καὶ γυνὴ πρὸς Ἠλιὲ] Ηλι προς αὐῇον τπειά. 71. 
ιδε δὴ 246. -Ἐ τοῦτο ΑΙαχ. Ἰδὲ ἔγνωκα---ΘεΣ] νῦν ἔγνων ὅτι ἄν- 
ϑρωπος τῷ Θεξ ἅγιος εἶ σύ Ὀιάγιῃ, ἀε Τηήη. 1.1. ς. 24. νῦν ἔγνων σε, 
ἀληϑῶς ὄντα ἄνθρωπον τὸ Θεξ Ἐρῆγ. ϑὅγυ. ἔγνωκα] γὺν ἔγνωκα 
Αγπι. 1. Αγπη. Εά, ἐγὼ ἔγνωκα δίανῷ ΟΠιόρ. ὅτι σὺ ἄνθρωπος 
ΘεΣ] οτι ανϑρωπος Θεξ εἰ συ ΧΙ, γ4, 82, 121) 243, χ46, 247). ὥς, 
δδίζαε σὺ, ΑἸεχ. οτι ανϑρωπὸς τε Θεε εἶ συ το, 44, ςς, 64, 71, 93. 
τού, τοϑ, 119, 120, 123») 134) 1447) 1.8, 416, 242, 244, 24ς. (ομρὶ. 
ΑΙά4. (αι. Νίο. καὶ ῥῆμα ἄς. δὰ ἤπ. “οη).] καὶ ῥῆμα ἀληϑινὸν εἴ. 
γαι ἕν τῷ ςόματί σου Ἐρῆγ. ὅγγ. ἐν τῷ σύματί σ8} αὶ τῳ 11, ΧΙ, 
64, 745, τού, 134) 1445) 158, 236, 242. ΑΙσχ, ἄληϑινόν] εογιἡβέπεεπα 
Αυς. : 

Ι. ῥῆμα] λογος 121. ὁ λογος 247. ἐγένετο 49] ἐγενηϑὴ 93. 
ΓΊΔΓΡ. κ ϑίαν. Οἴἶτγορ. 
ἴῃ. 3 Ἀερ. τῷ τρίτῳ] τω ταύ (ς, ουμπὶ αἰϊοτο τ ἔργα {ϊπ.) 248. 
τὼ 246. λέγων) λεγον 120. τοορεύϑητι} τορευου 19, 18. 
Οὐοπιρ!. Ὑμεοάογεῖ. 1. οἷξ. ὄφϑητι) ὥφϑητι (ἢς) το. τῷ ̓ Α- 
χαὰθ] α τῷ Ὑπεοάοτεῖ, 1. εἶϊ, ἐπὶ πρόσωπον] ἐπι τῦροσωπου 82, 
937 1οϑ8, 24ς. τῆς γῆ] ἐπι τῆς γῆς 1 ς8. 

11. τοῦ ὀφϑῆναι} τω οφϑηναι, 2Ζ4ς. τοῦ ὀχϑηῆναι" τῷ ᾿Αχ. 
τρὸς τὸν ᾿Αχ, τοῦ ὀφθῆναι ΟΘεογρ. 8αν. Μοίᾳ.. ἡ λιμὸς] ἤν λί- 
μος 10, 5» 64, τοϑ, 121) 1.8, 242, 247. Οοπιρὶ. ΑἸ4, ΑἸεχ. Ασῆγ. τὸ ὁ 
πη. ΕΑ. δούς. διαν. ὁ λιμὸς γι. ἦν λειμος 93. κραταιὰ] 
κραΐαιος 19, 71) 82, 93» 121) 1ς8, 242, 247. Οομρὶ. ΑἸἰὰ. ΑΙεχ. 
Σαμαρείᾳ} ῥτοιτηῖτι. τῇ 82, 93. (ΟΠ. 

11. τὸν ᾿Αδδι5] Αδδιου 111... τον γι. ᾿Αξδιὰ 25] Αϑδικ (ῆς 
ἴητ} 11. Αὐδιε (ἔς 4181) 1τς8, ΑΙά. ᾿Αδδιὰ ΟΘεοτρ. 518ν. “16. 
αι υὶρ. τὸν οἰκονόμον] αἰ (ρον αίονεπε ἀοπάς βμε νυϊρ. 

ΙΝ. ἐν τῷ τύπῆειν] ἐν τῷ ἀπολέσαι Αττη. 1. Ατπι. Εά, ὅτε ἤρξαῖα 
τύπ]ειν δῖαν. τὴν Ἰεζαθελ] α τὴν 93, τοϑ, 236. Οοηιρί. ΑἸεχ, δαν. 
καὶ ἔλαβεν] α καὶ 44. ἄνδρας προφήτας] λα προφητας τ9, το 

) ὃ 

Ἂν ’΄ οἷν Καὶ χατήγαγεν αὐτὸ ἀπὸ τῷ ὑπε-- 

ἸδΣ]. 

πρὸς Ἠλιδ) πρὸς Ἠλίαν Ὑεοάοτει. Ω. ςς. 

“0 “25 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
΄ 

ὐουν μα ὅοσι “ταῖν παν τας 

Μ τ: πτϑος ι ᾿ ει “΄“ Ν 5». Σ 
χειμάῤῥαες, ἐάν πως εὕρωμεν βοτάνην, χαὶ “περιποιησώμεϑα ἵππδς καὶ ἡμιόνους, χαὶ οὐκ ἐξολο.. 

ϑρευϑήσονται ἀπὸ τῶν σχηνῶν. Καὶ ἐμέρισαν ἑαυτοῖς τὴν ὁδὸν τοῦ διελθεῖν αὐτήν. ᾿Αχαὰδ 6, 
: εκ» φ᾿ μν 7 ΕῚ 8» 7’ ᾿ ΝΣ -..«» :ὉΦ δῷνμ 

ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ μιᾷ, καὶ ᾿Αθδιὰ ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ ἄλλῃ μόνος. Καὶ ἦν ᾿Αδδιδ ἐν τῇ ὁδῷ μόγος" 7. 
χαὶ ἦλθεν Ηλιὲ εἰς συγάντησιν αὐτῇ μόνος" Ἰκαὶ ᾿Αδδιὲ 

»Ἤ Ν»ν Σ5)κ 

εσχεῦυσε Χαΐ! ἐπέεσεν ἐπὶ 
τὴ ἐστον τον 

πρόσωπον αὐτῷ, 

: - 2 3 ε ΝΝ ; ΄ ω Ἐεδ, ΧΥΠῚ 
τῷ τύπ]ειν τὴν ᾿Ἰεζάδελ τὰς προφήτας Κυρίε, χαὶ ἔλαξεν ᾿Αξδιδ ἑχατὸν ἄνδρας προφήτας καὶ 

ν 7 Ξ  νΝδυ»» 

χατέχρυψεν αὐτὸς κατὰ “πεντήχοντα ἐν σπηλαίῳ, καὶ διέτρεφεν αὐτὲς ἐν ἃ 
Ῥ 3 Ν ν 2 Ν δ ὶ διέλϑ ἝΞΙ ΝΟΙΝ " ΝΣ Ν Ν ΝΣ ἀπ στα 

εἶπεν ᾿Αχαὰξ πρὸς ᾿Αδδιὰ, Δεῦρο, καὶ διέλθωμεν ἐπὶ τὴν γὴν χαὶ ἐπὶ πηγᾶς τῶν ὑδάτων χαὶ ἐπὶ 

ρτῳ χαὶ ὕδατι. Καὶ ξ. 

Ν ᾿ Ἄνα. κε ϑγηα Ν » “ο΄ Σ) ΄ ΄ . μ 
καὶ εἶπεν, ἘΪ σὺ εἶ αὐτὸς, κύριέ μου Ἠλιέ; Καὶ εἶπεν Ἤλιδ αὐτῷ, Ἐγώ" πορεύε, λέγε τῷ 8. 

Δ δε Σύ ὶ ἐγέπρησε τὴν βασιλείαν χαὶ τὰς χώρας αὐτὴ χύριός μου ζητεῖν σε" χαὶ εἰ εἶπον, Οὐχ ἔςι, χαὶ ἐνέπρησε τὴ ς χώρας αὐτῆς, 
χά » φ ξ΄ 

ὅτι οὔχ εὑρῆχε σε. 
.. δῶ ΄ 2 ΟΦ ΄ “ἈΝ 9 , 

Καὶ γὺν σὺ λέγεις, Πορεύδ, ἀνάγ[ελε τῷ χυρίῳ σε, ἰδὲ Ἢλιδ. Καὶ ἔςαι 
3 3 3 ἰδὲ » 7’ φᾷ δ ἰδ Δ » " Νν 5 ΄ 

ἐὰν ἐγὼ ἀπέλθω ἀπὸ σδ, χαὶ πνεῦμα Κυρίου ἀρεῖ σε εἰς τὴν γῆν ἣν οὐκ οἶδα, χαὶ εἰσελεύσομαι 
δ" δῷ ὙΨῸΝ 

᾿ 

α ἄνδρας Οοπιρί. καέκῤυψεν] ἐκρυψνεν 11, ΧΙ, 44, 71) 74, 92, τού, 
110) 1219) 1239) 134) 144, 2365, 242, 243, 24ξς, 247. ΑΙοχ. (αἴ. Νῖο, 

κατὰ πεντήκοντα ] ανὰ πτεντηκοῦα ΧΙ, 10, 44, ςῷν 64, 71, 74, 82, 2, 
93, 1ού, τοϑ, 120, 121) 123) 134) 144) 1ς8, 236, 242, 243) 244, 

246, 247. Οοπρὶ. ΑἸά. (δῖ. Νίς. λ)4ς. τεντήκοντα τεεντήκοντα, 
Ἀπη. τ. Αση. Εα. ἐν σπηλαίῳ] ἐν δυο σπηλαιοις ΧΙ, το, ς2, 64, 
γ1,), 74, 82, 92, 93, τού, τοϑ, 110, 120, 121) 1239 134) 1441 ς8, 

236, 242, 2435) 244) 246, 247. (οτρὶ. (δι. ΝΙς. δ1᾽αν. Μοίᾳ. εν 

σπηλαιοις (ῆς ἴΠ88) 44. εν δυσι σπήλαιοις ςς. ΑΙά, ἐν διπλῷ σπη- 
λαίῳ δῖαν. Οἶτορ. ἐπ (ῥείαπείς Ψυΐϊσ. καὶ διέτρεφεν αὐτὲς} καὶ 
ετρεφεν ἀντους ΧΙ, γ4. διέτρεφεν] διετρείψεν 121. διεϑρεψεν 246. 

Ν. τρὸς ᾿Αδδι5], (δι. Νίῖο. καὶ διέλθωμεν] καὶ ελϑωμεν 

ΧΙ. , καὶ Ατπ,. 1. Απη. Εά, Θεοῦ, ὀἐπὸὲ τὴν γῆν] ἐν τὴ ὙῊὴ 10), 
82, 93, 1ο8, 246. (οπηρί. εἰς τὴν γὴν 1.8, 24. κα 247. εἰς τὸ πε- 
δίον ΑἸεχ. καὶ ἐπὶ πηγὰς} α καὶ 11, ΧΙ, 64, 1τοϑ, τ19, 247. 
ἔπι τὰς σηγᾶς 71) 82) 935) 243, 246. (τηρὶ. Αἰεκ. ἐπὶ τὰς πσιγας 
245. ἐπὶ στάσας πηγὰς Αττι. τ. Ατηι. Ἐ4ά. πηγὰς] τας πηγὰς 
44, ς8» 74, τού, 123, 134, 144) 16,242, 244, Αἰά, (αι. Νίς. τῶν 
ὑδάτων] α τῶν 64. ἐπὶ χειμάῤῥες] ἐπι τταὐας χειμαρρες ΧΙ, 44, 
ὅ4) 74γ) 922) τού, 110, 120, 134, 144,243. ΔΙά, ΑἸεχ. δῖαν. επὶ παν- 
τας τοὺς χειμάρρους το, 2) ςξ) 1οϑ, 121) 123, τςβ, 236, 242, 244, 
247. ΟΟμΡ]. (δῖ. ΝΊς. ἐπὶ τοὺς χειμαρρες 82,93. ἔπι παντα Χει- 
μαρρεν 24. ἰαν πως] εἰπως 19, 82, 92, 93; 108, 144) 236, 242. 
Οὐρὶ. (αι. Νίς. ἂν τοτὲ Ἴ4- ἂν πως τού, 134,244. οπὼς 24. 
εὕρωμεν] ευρομὲν 1445) 158, 242. Αἷεχ. καὶ περιποιησώμεϑα} και 
τεριποιησομεσα 1445 1ς8, 242. ΟΟμΠΡΙ. ΑἸεχ. (δὲ. Νίο.: καὶ οὐκ 
α ὁνκ 74, τού, 120, 134. Ῥϑυλοϑρευϑήσονα!] ἐξολοϑρενθήσεται το, 
82, 939) τοϑ, φᾷς. Οοἴηρ!. πὸ τῶν σκηνῶν} ἀφ᾽ ἡμῶν κτήνη 10, 
82, 93. τοϑ, (οπηρί. ἔς, πἰῇ καὶ κτήνη. 246. σκηνῶν] χίηνων ΧΙ, 
44) 64» 71, 74) 92, τού, 119, 120, 121») 123» 1247) 144, τς8, 216, 
242) 243) 244) 24ς, 247. ΑΙά. ΑἸεχ, (αῖ, Νίς. Ασῃπ). σ. Αγ. Ἑά. 
Οεογρ. δίαν. 

ΝΙ. ἐμέρισαν) ἐμέρισεν 1Π|, διεμερήσαντο (6) 19. διεμερισαν 
82, τοϑ. (ὐοπ!ρ!. διεμερισαῦῖο “46. ἑαντοῖς] αὐτοῖς Ζ4ς. αὑτοῖς 
ΑΙεχ. τῇ διελϑεῖν αὐτήν] τα τορευϑήναι ἐν αὐΐη το, 8, οὐ, 1σ8. 
Οὐπιρὶ. ἢο, ἤπε του, 246. αὐτήν] ἐν αὐτῇ 64. ΑἸά. , Αγηι. 1. 
στη. Ἐά, αὐτὰς δῖαν. Οἶτορ. ᾿Αχαὰδ ἐπορεύθη] ργαπηῖτῖ. καὶ 
ΧΙ, ςς. Απῃ. ἘΔ. λα ἐπορευϑη 246. ἐν ὁδῷ μιᾷ] - μονος ΧΙ, 44, 
ξς) 64, 71) 74) 92, τού, 119, 120, 121) 134, 144, 1ς8, 226, 242, 
23445.24ς, 247. ΑΙΑ. Ατη. τ. Ατπ), Ἐά, 814ν. Μοίᾳ. ἐν ὁδῷ ἄλλῃ 
μόνος ΑΙεχ, καὶ ᾿Αθδιὰ ὅζο. δὰ Άπ, οοπι.] κα 74» 242. ἐν ὁδῷ 
ἄλλῃ] ἐν ὁδῷ δευτέρᾳ Οεοτρ. 8[λν. Μοίᾳ. ἐν ὁδῷ ἑτέρα 5ῖαν. Οἰἶτορ. 
μόνος) α Οθογρ. ᾿ 

ΝΠ. Καὶ ἥν---μόνος 151, ουπὶ ἱπίειτπεά, τς 8, 242, 247. μό- 
νος 1.1. ΧΙ, 44, ςς, 64, 715) 74) τού, ττ9, 134) 144, 246. ΑἸ]ά, ΑἸεχ, 
ἈΑππῃ. 1. Αστ. Ἐά. καὶ ἦλθεν ἨλιΣ] καὶ δὲ Ηλιας 19, 82, 93; 
108, (πρὶ. καὶ εἴδος σπηλαῖς (Ης) 24ς. καὶ ιδὰ Ἡλιας ηλϑεν 
246. καὶ ἀπῆλϑεν Ἠλιὲ ΑΙοχ. εἰς συνάντησιν αὐτῷ] εἰς συναντη- 
σιν ἀδϊω 19) 445) 745) 82, 92) 93) 1ού, 1οϑ, 120, 121, 123) 134) 144, 
236, 242, 246. Οοηιρὶ. (αἱ. Νίς. ϑίαν. μόνος 2.1], 10, 44) ςξ, 
64. 71) γγ 82) 92) 935 τού, 1ο8, 119, 120, 121) 123) 1347) 1447 τς8, 
2306,242, 24ς, 246, 247. ΟΟπρὶ, ΑἸά. (αι: Νίς. ϑ5ῖαν. Οἴἶτοσ. ᾿Δ6- 
διὰ ἔσπευσε] ἐσπευσεν Λίδειε 82. ΤΥ. 92. Οοπῖρί. ᾿Αδϑιὲ ἔσπευσε 
τ πρόσωπον αὖτε] ᾿Αὐδιὰ σπεύσας τεροσεκύνησεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῇ 

ν χαὶ ἔπεσεν ϑἷᾶν. Οἴτορ. καὶ ἔπεσεν] α 82. κα καὶ Αχῃ. 1. Ατηι. 
ἘὰΔά. ἘΕἰ σὺ], εἰ 244ς-. Εἰ σὺ εἶ αὐτὸς] σὺ αὐτὸς 81αν. Οἴτορ. 
αὐτὸς} α Οοιηρί. Απη. 1. Ασπι. Εά. Ἃ κύριέ μον] κυριε ἐμου 18, 
λ2ά4ς. 

ΨΠΠ]. δεῖξε ἰοτπὶ οοπὶ. 24ς. ἨἨλιδ] α γ1. αὐτῷ] τῳ 
Αθδιου ΧΙ; ςς, 74» 93» 119) 120, 121) 1345) 1445) 236, 242, 246, 247. 
ΑἸ4. λα 44,71. Αγηλ. τ. ἄστη. Εά. τῳ Αἴδειε 82. ρος Αὔδιε τοϑ, ἀ: 
Οοπιρὶ. τσ ὔδιε 1.8. τὰ Αδδιε 544. ΠΑθεῖ ἴῃ οῃαγδέξ, πηίη. ΑΙοχ, 
τῷ ̓ Αὐδιὰ Οεογξ. τρὸς ᾿Αδδιὼ αν. Οἴτορ. - ᾿Εγώ] α 82, 93, τοϑ, 
ττο. ἐγώ εἰμι Οομηρὶ. ΑἸά. Απτῃ. τ. Απη. Ε4, Θεοῦ. ἰδὲὰ ἐγώ εἰμι 
ϑίαν. Οὗτος. ᾿Ἐγώ--᾿Αδδιὰ ἴῃ οοηι. {ε4.} αὶ οὕ Ἰηιεγηηδα, α 8. 
λέγε] Ῥγεοπηῖτε, καὶ 71) 82, 93, 246. εἶπον Αἰοχ. καὶ ἄγγειλον ϑἰᾶν, 
τῷ κυρίῳ σε] - καὶ λέξεις Θεοῦ. -Ἐ λέγων 8[αν. 

ΙΧ. Καὶ εἶπεν] και εἶπεν ἤλιας 9,.. ᾿ΑδϑιΣ] τω Αὔδιου 93. 
ἡμάρτηκα] ἡμάρτικα (ἢ.) 24ς. -Ἑ ἐγὼ Οεοτρ. ϑ8ΙΔν. ὁδ͵Χδως) ΡΓῶ- 
γηΪτ. σὺ 82, 93, 1ο8. (οηΡΙ. τταραδιδὼς 236, 242, 24ς. (δι. ΝΊς, 
Ατπι. 1. Αγῃ). ἙἘά. ϑῖαν. Μοίᾳ. δώσεις ΑΙεχ, δίδως με Οεοις. 
παραδίδως με δῖαν. Οἷἶτοσ. τὸν δῆλόν σε} τω δελω σε 10) 108. 
εἰς χεῖρα] εἰς χείρας ΧΙ, 44) 71, 745 82, 93, τού, 1ο8, 110, 123) - 
1347) 1447 1.8, 242, 2437) 24) 246, 247. (Οπ)ρ]. ΑΙά, ΑΙοχ. Ὁ αῖ, 
Νῖς, Αττη. 1. Αγῃ. 4. ἐπ ππάπης Οτΐρεη. 11. 924. τοῦ ϑανατῶ- 
σαί με] εἰς τὴν ϑανάτωσίν με ϑίαν. Οἶτορ. : ' 

Χ. Ζῇ Κύριος ὁ Θεός σου] ὁ Θεος σου ζη Κυριος 242. Κ᾽ ἰοὰ 
Ῥεως ἱπως Οτφεη. 1. οἷ, ὁ Θεός σου], σε 9,.. εἰ ἔριν] ἢ (Π0) 
ἐριν 93. ἔσνος! εϑνη ΠῚ. οὐκ] ἢ οὐκ τοῦ, ὃ οὐκ 24ς. απέ. 
ξειλεν} ἀπεσαλχε μὲ το, τοϑ. (οπιρὶ. (ΑἸεχ. σὰπὰ μὲ ἰηῃΐοσ ὕπ005.} 
ἀπεγαλκεν 64, 74.937 1105) 123) 1347 144, 158, 226, 242, 24) 247. 
ΑΙά. (αἱ. Νῖς. καὶ εἰ εἶπον] καὶ εἰπεν ΧΙ, ς2, 216, 244. ΑἸά, 
καὶ εἰπὰν ξ 7) 71, 74) 92) τού, 119, 120, 121) 134) 144. 243, 344). 

Ξ -ν ΄ Ν Ἂς 5 »᾿ 
᾿ χυρίῳ σου, ᾿Ιδὲ ᾿Ηλιόά, Καὶ εἶπεν ᾿Αδδιδ,, Τί ἡμάρτηκα, ὅτι δίδως τὸν δθλόν σου εἰς χεῖρα 9. 

: [ ἴω ρῸ ἀφο; ὍΔ . 93 » ἍἋ ΄ “» 3 2 

᾿ς Αχαὰξ τῷ ϑανατώσαί με; Ζῆ Κύριος ὁ Θεός σᾶ, εἰ ἔςιν ἔϑνος ἢ βασιλεία, ὃ οὐχ ἀπέςειλεν ὃ το. 

11,12. 

ΛΗ 

24:7)247. λ εἰ 64) 82, 93, τοϑ, 123, 246. (ογηρὶ. Αἰεχ. Οδι. Νῖς, 
Ὑπεσβοτεῖ. Ο. ςς. ἴῃ. 3 Κερ. 5]ὰν. Μοίᾳ. καὶ λέγεσι Ατπι. τ. ΑΓπΊ. 
Ἑά4. καὶ ἔλεγον Οδοτρ. καὶ εἰ εἶπον, Οὐκ ἔςι] εἰ ἀϊαὶ: Νοπ ο : 
Οήρεη. ]. εἶς, καὶ ἐνέπρησε] καὶ ὕρκισεν Οοπιρὶ. καὶ ἐνέπρησε ὅδε. 
δὰ ἤη. σοπ,.} οἰ εορδαδ! τέρπεπι εἰ τερίομος εἴμ: φμομῖ αι πο ἱποσπὶαὲ 
'ς. Οἴφεη. 1. οἷτ. τὴν βασιλειαν---αὐτῆς] τὲς χώρας αὐτῆς καὶ 
τὴν βασιλείαν ΑΙεχ. ὅτι οὐχ] καὶ ἐχ, (οπηρὶ. εὕρηκε] ηυρισχε 
ΧΙ, γι, 245. ηυρήχεν ςς. εὑρισχέ! 74. εὑρισχε τοῦ, 110, 120, 134; 
[4452 158, 242. 243» 244. (πρὶ. εὕρηκέ σῈ ]. εὐρισχεν αὐτὸν 82. 
εὑρίσκεσαι (ἢς) 92. 

ΧΙ. Καὶ νῦν] α καὶ γ1.. κα νυν 74. σὺ λέγεις] συ λέγεις μοι 
ΧΙ, 44, (64. μοι «ἀάϊξ. πι. τεςεπιοτ.) τού, 13ο, 121, 134) 144,1 ς8, 
246. Οεογρ. 51.ν. σὺ λέγεις, Πορεύου, ἀνάγ[ελε] πορεύε, σὺ λέ- 
γεις, καὶ ἀνάγίελε ΑἸεχ. ἀνάγ[ίελε] καὶ ἀπαγίελε 19, 82, τοϑ. 
αναγίειλε 44, τού, 242. αναγίειλον 64, τ19. ΑἸά, ἀπαγίελε 71,᾿ 
243, 2447247. αναγίελλε 745.134. (144. οὐπὶ αἴτετο ἃ ἕαρτα ΤΠ. ἃ πὶ. 
τε0.) καὶ ἀπαγίελλειο3. (οπιρί. απαγίειλε 1ς8. απαγίειλον 245. 

καὶ ἀναγίειλον46.. Ἰδὲ Ἦλιξ] α 1], ΧΙ, 82» 93- ρῥγαπηῖ. καὶ 
λέγε ϑῖαν. Οἴτορ. 

ΧΙῚ, Καὶ ἔςαι] α και 93. ἐὼν ἐγὼ ἐἀπέλϑω] ὅτε ἀπέλϑω 
Ὑπεοάοτγεῖ, 1. οἴ. Κυρίου] Θεῶ (ς) 54... ὠρεῖ σε] ἄρη σε 
Ἰπμοοόοτει. 1. οἰξ. 

τού, 123, 134) 144) 236) 442, 243, 244. 24ς, ᾽46, 247. Οομρ!. ΑΙά. 
ΑΙεχ. Οαι. Νίς. ὙΤπεοάογεῖ. 1. οἱ. χαὶ εἰς γὴν τινα ϑίαν. Οἶτοξ. 

ἣν ἐκ) ἢ ἐκ 236. ἣν ἔγω εκ 247. εἰσελεύσομαι] ἀπελευσομιαν 19. 

εἰς τὴν Ὑὴν] λα τὴν 44, ςς, 64, 71, 74» 82) 92. 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Γ᾿ 
ΚΕΦ. ΧΥΤΙ. 

ἀπαγίειλαι τῷ ᾿Αχαᾶξ, καὶ οὐχ εὐρήσει σε, χαὶ ἀποχτενεῖ ὴ χαὶ ὁ ὅδλος σου ἐςὶ φοδόμενος 
13. 

14. 

15. 

τ6. 

17. 

18. 

19. 

2Ο. 

σαρίςην] ταρ᾿ ᾧ ταρέρτν δῖαν. Οἴτορ. 

τὸν ἘύρΙα ἐχ γεότητος αὐτϑ. Ἢ οὐχ. ἀπηγγέληϊσο σου τῷ κυρίῳ μου, οἷα “σπεποίηχα ἐν τῷ ἀποχ- 
τείνειν τὴν Ἰεζάδελ τἕς σρυρήτας Κυρίε, καὶ ἔχρυψα ἀπὸ τῶν προφητῶν Κυρία ἑχατὸν ἄνδρας, 
ἄνα πεντήκοντα ἐν σπηλαίῳ, χαὶ ἔϑρεψα ἐ ἐν ἄρτοις χαὶ ὕδατι; Καὶ γῦν σὺ λέγεις μοι, Πορεύε, 
λὲγ: τῷ “ὦ σου, ᾿Ιδὲ Ἠλιδ' χαὶ ἀποχτενεῖ με. 
ᾧ παρέςην ἐνώπιον αὐτϑ, ὅτι σήμερον ὀφθήσομαι αὐτῷ. 

Καὶ εἶπεν Ἠλιδ, Ζῇ Κύριος τῶν δυνάμεων 

Καὶ ἐπορεύϑη ᾿Αδδιδ εἰς συγαντὴν τῷ 
᾿Αχαᾶδ, χαὶ ἀπήγ[ειλεν αὐτῷ" χαὶ ἐξεῦρεν ᾿Αχαᾶξ, χαὶ ἐπορεύθη εἰς συγάντησιν Ἠλιά. Καὶ 

τὸν Ἰσραήλ: 

ἐγένετο ὡς εἶδεν Ἄχαοο τὸν ΗἩλιὲ, χαὶ εἶπεν ᾿Αχαλδ πρὸς Ἤλιδ, Εἰ σὺ εἶ αὐτὸς ὃ διαςρέφων 
Καὶ εἶπεν Ἢλιξδ, Οὐ διαςρέφω τὸν Ἰσραὴλ, ὅτι ἀλλ ἢ σὺ χαὶ οἶχος τοῦ πατρός 

σου, ἐν τῷ χαταλιμπάνειν ὑμᾶς, τὸν Κύριον Θεὸν ὑμῶν, χαὶ ἐπορεύδης ὁ ὑπίσω τῶν Βααλίμ. Καὶ 
γῦν ἀπόςειλον, συ να υ γθῖσον πρὸς μὲ πάντα Ἰσραὴλ εἰς ὅρος τὸ Καρμήλιον, χαὶ τοὺς προφήτας 
τῆς αἰσχύνης τετρακοσίους χαὶ πτεντήκοντα, χαὶ τὰς τροφῆτας τῶν ἀλσὼν τετῥακόσίους ἐσθ ίον-- 

τας τράπεζαν ᾿Ιεζάξελ. 

82, 93. Οοπιρί.᾿ ὠπαγ[εϊλαι] ῥγαοπιϊξῖ. τὰ το, 93») τοϑ. Οομπρὶϊ. 
καὶ οὐχ] καὶ οὐκ ΑἸεχ. καὶ οὐχ εὑρήσει σε} α 11, ΧΙ, 82, 93, 24ς. 
εὑρήσει} εὐρη τοϑ. (οπρί. ςὶ φοδέμενος] α ἐξ! 93, τοβ. ΟομΡΪ. 
εἰμὶ φοδέμενος Οεοτρ. 5[1ν. Οὗτορ. ἐκ νεότητος αὐτὰ} ἐκ νεότητός 
μου αεοτρ. δϊαν. Οἴἶτοσ. 

ΧΙΗΙ. Ἢ οὐκ ἐτὴνγἱλη] ἘΡΓοῦΝ ἀπηγελη Π, ΧΙ, ςς, ι19, 144, 

24 ς, 247. Ατπι. 1. Αγπλ. Ἐά. καὶ οὐκ ἀνηγγέλη ΑἸεχ. καὶ ἐκ εἰσὶν 

ἀπηγίελμένα σοι δῖαν. Οἶτορ. ἀπηγγέλη] απαγίελει το. ἀπηγίελει 
124. τῷ κυρίῳ με, οἷα πεποίηκα] ὦ ὦ τοεποιῆκα κυριε μΒ το, 82, 93; 
τοϑ. ΟΘοπρὶ. οἵα πεποίηκα ] ἃ ἃ τπεποιηκὰ 71, τς8. ΑΥπι. 1. ΑΥ̓Πι. 
ἘΔ. ἐν τῷ ἀποκτείνειν) ἐν τῷ ἀπολέσαι Ατπη. 1. Ατη. Εά, ὅτε 
ἐξέλετο ἀποκτείνειν δῖαν. Οἴτορ. ἀποκτείνειν] απονεννειν 111, 74. 

144. αποχἼενειν 44, 93. τού, 134, 1ς8, 216,242,243. Αἰά. ἀποκ- 
τενὴν (Πῃ0) α4ς. τὴν Ἰεζαξελ] λ τὴν 11, ΧΙ, 44) 24. 93) τοῦ, τοϑ, 
123,134, 144) 158, 436,242,24ς, 246, 247. (πρὶ. ΑἸεχ. (τ, Νῖς. 

καὶ ἔκρυψα ---ἑκατὸν ἄνδρας] ἐκαῖον ανδρας καὶ ἐκρυψα αὐτὰς ςς. καὶ 
ἐλαξον εκ των προφητῶν Κυριου εκαΐον ανδρας καὶ ἐκχρυψα αντους 64. 
ΑΙἀ. φιοάῖ αὐφεομάεγῖνι αἷς ῥγορἠειὶς Πουπὶπὶ σεπέωπε υἷνος ΜΌΪρ. καὶ 
ἔκρυψα---πεντήκονα ] καὶ ἐλαΐξον εκ τῶν τοροφητων Κυριε εκαἦον ανδρας 
και ἐχρυψα αὐϊους ανα ταεντηκονα ΧΙ, 10, 44) ξ2, 715) 74. τοῦ, 1τοϑ, 

1109») 120), 121) 1239 1347 144) 148, 236, 246. (247. υἱ νἱΔείῃτ.) 
Οοπιρί. ἔς, εἱΠ ἀπὸ των τῦροφητων, 82. (αἴ, ΝΝΥς. 5[αν. Οἰΐγορ. ἤς, 
οὐπὶ αὐτοῖς ρτο ἀυΐες, 93. ἧς, ἤπε αὐτες, 242. ἧς, πε Κυριου, “4ς.. 
ἑκατὸν ἄνδρας} -Ἐ καὶ ἐχρυψα αὐΐξς 95. ἀνὰ πεντήκον]α] -Ἐ- ἄν- 
δρας Αἰεχ. φωϊπφμαψεπος εἰ φμίπφμαρεποι Δ]. ἀνὼ πεντήκοντα ἐν 
σπηλαίῳ] ἐν τοις σπηλαιοις ἀνὰ τοενΐηκοντα 64. ΑἸά. ἐν σπηλαίῳ} 

εν σπηλαιοις 105) ζ2,) 71) 74.) 82, 092, τού, 120, 1345 1ς8, 220, 242, 

243. (αῖ. Νίο. εν δυο σπηλαιοις ς ς, 82, 939 2445 24. 246. εν τοι 

σπηλαίοις 1οθ. (οπΙρ]. ἐπ {ῥείωπεῖς Ψὰ]ρ. καὶ ἔϑρεψα]) καὶ διε- 
ϑρεψα το. “Ἔ αὐὔας 44, 74, τού, 120, 134» 236, 242, 24ς, 246. ΑἸεχ. 
(δι. Νίο. Αγ. 1. Αγπι. Εά. Θεοσρ. ϑἰαν. καὶ διεϑρεψα αντους 82, 

93, τοϑ. Οοπηρ!. ἔν ὥρτοις εν ἀρτω τς8, 236, 246. ΑἸεχ, (δι. Νίο, 
ὕδατι] υδασιν 82, 93, το. (οιηρ!. 

ΧΙΝ. Καὶ νῦν σὺ] καὶ σν νυν 243,244. λέγεις μοι] κα μοι 93, 

1το8, 246. Αἰεχ, 5[αν. Οἴἶγος. Πορεύου,- λέγε} τρορευου λεγων ΧΙ. 
λέγε] εἰπὸν 71: καὶ λέγε 93, 1οδ. (πρὶ. Αἰεχ. Απῃ. 1. Ασπὶ. Εά, 

Οεογς. καὶ ἀνάγίελε 8αν. Οἶτορ. ἀνάγίελε 5|αν. Μοΐᾳ. τῷ 
κυρίῳ σε} κλ σε 8ϊαν. Οἴτοσ. Ἰδὲ Ἦλι4] ἰδὲ ὦδε Ἠλιά αν. 

Οἴτορ. χῶι ὶ ἀποχτενεῖ ] α καὶ 71. 

ΧΡ. τῶν δυνάμεων) α Δἴδδπι ἱ. 648. ᾿Αδήλε ἴπ (δῖ. Νῖς. ᾧ 
τυαρέςην}] τοαρεςὴ 93. 

παρεςιν τού, 242. ἐνώπιον αὐτῷ] α εἐνωπίον 242. -Ἐ σήμερον 

Αἴβδῃ. 1. οἱξ, ὀφθήσομαι αὐτῷ] οφϑησομαι αὐα 245. 
ΧΥῚ. Καὶ ἐπορεύθη] α44- εἰς συναντὴν] εἰς συναυΐησιν ΧΙ, 

74). 93, τοῦ, 121) 123») 134) 181) 1 8, 236, 2125.345, 24, πὸ ἡ 
Οομιρὶ. ΑἹά. ΑΙεχ. (δι. Νίο. εἰς συναντὴν τῷ Αχαδδ]) ἀντικρὺς 
᾿Αχὰδ ϑ8ῖαν. Οὗτορ.  ἀπήγίειλεν] ανηγΐειλεν 24:ς. καὶ ἐξίδρα- 

μεν] καὶ εδραμεν τ9, τοβ. οπιρ. καὶ ἐπορεύϑη] λα καὶ ϑ8αν. 
Οἴἶτος. 

ΧΙ. Καὶ ἐγένετο} καὶ ἐγενετὸ 44. 
ὡς εἰδὲν αὖον γτ. Βαθεῖ 'π οἰαταξς. πιίπογε ΑἸεχ. 

Καὶ ἐγένετο--- Ἠλι ] καὶ 

ὡς εἶδεν] ὡς ιδὲν 
. ᾿ Ψ 

540. τὸν ἨΛΙΣ] α τὸν γ4. τε Ἦλιδ 242. καὶ εμτεν] λα χαὶ 71) 

242. καὶ εἶπιν---- λιὲ 2] εἶπεν αὐτῷ 44- εἰπε ρος αὕτον ιού. 

Οδϊαν. 

Καὶ ἀπέςειλεν ᾿Αχαὰξ εἰς πάντα Ἰσραὴλ, χαὶ ἐπισυνήγαγε πάντας 

τρὸς ἨΛῚΣ] α 242. τρος αὐῆον 246. 
α Ἄγ). 1. Ἄγ. ΕἘά. δίαν. 

ΧΨΤΙ. Καὶ εἶπεν---τὸν Ἰσραὴλ] α οὐπιὶ ἰπϊεγπιοά. 724. Οὐ δια- 
ςρέφω] -ἰ- ἐγω 85, 92) 93, 1ο8, 121, 123», 236, 242, 246, 247. (οπιρΐ. 

αὐτὸς} αὐτὸς Ἡλιας 9}. 

(δι. ΝΊς. Ομιγίοία. νἱῖ. ςοο. Αττη. 1. Αστη. ἘΔ. Οεουσ. διαν. οὐκ- 
εὙὼ διαςρεφω 244. κ24ς. Οὐ διαςρέφω---πατρός σε} Ερο ποπ Ὁεγ!ο 
77εἰ, Μά ευεγεῖς 1π|ῷ οἰ ἰονπμς ραϊγὶς ἐμΐ Ἰλιο, (ΑἹ, τὸν ἸΙσραὴλ] 

α 24ς. τὸν λαὸν ΟΒιγίοί, χὶ, 2322. (ΟΣ. χὶ!. 1)2η7γ.) ὅτι ἀλλ᾽ ἢ] 
λότι 10. 445) 82. (πρὶ. ὅτι ἄλλη (0) 24ς. ἀλλὰ Ομνυγίοϊ. Ἰος. 

οἷἶτ. Αγηι. 1. Αγηι. ἘΔ. Οεογρ. δῖαν. καὶ οἶκος] καὶ ὃ οἰκὸς 1], 

ΧΙ, 445) 74) 827 03» 108, 119, 123») 134.) 148, 216, 345. 243) 241) 
247. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. (δι. Νίς. Ὁ γγίοι, νἱϊ. ςοο. ἐν τῷ καταλιμ- 
πάνειν] ἐν τῶ καΐχλιπεῖν 19, 82, 93. το8. (οπηρί. ἐν τῶ ᾿εγκαϊαλιμ- 
πάνειν ξς. τὸν Κύριον Θεὸν] Κυριον τὸν Θεὸν 445) 64, 715 τού, τιοϑ, 

246. (οπιρί. Αἰά, Κυριον Θεὸν ςς. Θεὸν] τὸν Θεὸν 93. κα 247. 
ὑμῶν] Ἰσραὴλ 71. ἡμῶν φ4ᾳό. καὶ ἐπορεύϑης---Βααλίμ) εἰ ἐς 
ρο! Βααὶ Ἰκιεὶξ. (41. ἐπορεύθης} ἐπορευϑη 111. ττορευϑηνα! 19, 
82, 93) 1οΒ. 246. Οοπιρί. επορευϑήτε 242, 243. (αἵ. Νίο. Οεογρ. 

τῶν Βααλίμ] των Βααλειμ 64) 93. τοϑ, 121. Οοπηρ!. (ΑἸεχ. 
οἴπ] τῶν ἴπ οδαγαέξ. τηῖη.) Βααλ Οεογρ. δῖϊδν. Βααλίμ] Βαλειμ 

243.) 244. 
ΧΙΧ. Καὶ νῦν] α καὶ 247. ἀπόςειλον) ὠπόςιλον (ἢς) 24ς. 

συνάϑροισον] Ῥγοοτηϊῖ. καὶ ΧΙ, 44) ἧς, 64, 745 92, 93, 110) 1219) 123, 

1349 144) 1:8, 530, 2.4.2, 24ς, 246. (οπρὶ. Αἰά. (21. Νίς. Βαῇ!. 

Μ. 1. 443. τη). τ. ἄτη. Εἀά. σεοῦρ. δ᾽αν. σνναγαγε 243, 244. εἰ 

εοιργόρα ΤΑΙ, (Δ]. πάντα ᾿Ισραὴλ] ταῦ ἀνδρα Ἰσραηλ 64. 
Ργαοτηΐττ, τὸν 93. 1083, εἰς ὄρος] εἰς τὸ ορος 44) 64) 93, 108, 244. 
Οοπιρὶ. τρὸς τὸ ὄρος ΑΙεχ. ὄρος τὸ Καρμήλιον] το Καρμηλιον 
ορος 246. τὸ Καρμήλιον) - Κεφαλ ΧΙ. καὶ τὲς τοροφήτας τῆς 
αἰσχύνης} ῬΥΞΟΓΉΪ. καὶ τὰς τροφητας τε Βααλ τετρακοσίους καὶ σεν- 

τηχοῦα ς2, 92, «36. (δῖ. Νίο. ργβοτηῖτε, καὶ τες προφήτας τε Βααλ 
υν΄. 74). 134. εἰ ρνορλεία: εοηζυμοπὶς Τςῖξ, Οα], τῆς αἰσχύνης] του 

Βααλ καὶ τες προφητὰς τῆς αἰσχυνῆς 44. τὸ Βααλ νἱὸν (ἢῆς τηεπά. 
Ῥίο υν΄.) καὶ τοὺς τρροφητὰᾶς τῆς αἰσχυνὴς το6. τε Βααλ 120, 123, 
144, 242. (241. τιαγρ.) Οοιηρὶ. Α]ά. Αἰεχ. Ασπι. ἙἘά. ργηλνε, τοὺ 
Βααλ “46. - τῷ Βααλ Οογς. ὑαν, Μοίᾳ. ἀναισχυντὲς τῇ Βάαλ 
δαν. Οῆτοσ. τετρακοσίους καὶ τπεντήκονα}  Βαῇ!. Μ. ἴοο. εἶξ, 
καὶ πεντήκονϊ } αὶ καὶ 445). 93» 1οϑ8. Οομρρὶ. Ἰρρεὲ καὶ ἴῃ οἤδγ. τίη. 
ΑἸεχ. φμἰπφειαρίπια νυὶς. καὶ τ. προ. τ. ἀλσ.} καὶ προφήτας τῆς 
αἰσχύνης τετρακοσίους καὶ τεντήκον]α, καὶ τοὺς προφήτας τῶν ἀλσῶν 
(συπι καὶ υἱῖ. ἴπ ομαγαέζ. πηῖποσθ) Αἰεχ. ἔς, οπι!ο καὶ ργπιο, ΑὙπ]. 

Ἑα. τῶν ἀλσῶν] τῆς αισχυνῆς τετοἀκοῦ ον καὶ τοεϊηκοντα, και 

τοὺς πρόφητας των αλσων 120, 123. ΑἸά, τῆς ἄλσος (0) 24ς. ῥτα- 
τηἶττ. τῶν υψηλων “46. τετρακοσίας] ἄνδρας Β4Π|. Μ. Ἰος. οἶζ, 
λα Ἄπῃ. 1. ἄγῃ. 4, ἐσθίοντας τράπεζαν Ἰεζάβελ] γεσηεμοαπίς: οἰ 

δίδεπίες πὶ σποη ας 7εκαῤεὶ. Τιυςοϊξ, ( Δ]. ᾿ 
ΧΧ. εἰς πάντα Ἶ σραὴλ] εἰς πάντας τόπες ἡγεμονίας ( ρτἱπεὶραι4) 

αὐτῷ τρὸς ᾿Ισραὴλ Οὐοάεχ υπι5 ϑετρ. Ἰσραὴλ] τὸν Ισραηλ 93, 
τοϑ, 246. (οηρρὶ. ἐπισυνήγαγε) συνηγαγε 19, 449 825) 93» 108, 

246. Οοπιρί. ΑΙεχκ. στάντας τὰς προφήτας], τάντας Αττη. 1. 
Δτω. Ἑα. τὲς τορροφήτας] τῆς αἰσχυνῆς τςθ, 246. εἰς ὅρος} 

εἰς το ορος ΧΙ], 445) 645 717) 74γ935) τοῦ, τοϑ, 120, 123) 144) 158, 216, 

2429) 246, 247. Οοτηρὶ. ΑΙά, (δι. Νὶς. 



-τ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
ΚΕΦ ΧΥΠῚ, 

τὸς προφήτας εἰς ὅρος τὸ Καρμήλιον. 'Καὶ προσήγαγεν Ἠλιδ Ὁ θὲ “πᾶντας" χαὶ εἶπεν αὐτοῖς 21. 

Ἢλιβ, ἕως πότε ὑμεῖς χωλανεῖτε ἐπ᾿ ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις; εἰ ἔς! Κυ Κύριος ὁ Θεὺς, πορεύεσϑε 

Γ ἘΠ αὐτδ" εἰ δὲ Βάαλ, πορεύεσνε ὀπίσω αὖτ" χαὶ οὐκ ἀπεκρίϑη ὁ ὁ λαὸς λόγον. Καὶ εἶπεν 

Ἠλιδ πρὸς τὸν λαὸν, Ἔγω ὑπολέλειμμαι προφήτης τϑ8 Κυρίου μανώτατοζφ'" καὶ οἱ προφῆται τῷ 

Βάαλ τετρακόσιοι χαὶ πεντῆήχον)α ἄνδρες, καὶ οἱ προφῆται τῷ αλσὲς τετρακόσιοι, 'Δότωσαν ἡ ἡμῖν 

δύο βόας, καὶ ἐκλεξάσϑωσαν ἑαυτοῖς τὸν ἕνα, χαὶ μελισάτωσαν, καὶ ἐπιϑέτωσαν ἐπὶ τῶν ξύλων, 

22. 

23. 

.. ρ ἰῶκς »» Ν 9 Ν 9ῳ᾿ ρ᾿ τ φῷ 

χαὶ πῦρ μὴ ἐπιϑέτωσαν' χαὶ ἐγὼ ποιήσω τὸν βδν τὸν ἄλλον, χαὶ πὺρ ἃ μὴ ἐπιϑῶὼ,. Καὶ βοᾶτε 2. 
»,.. » “΄.ε» ΣΝ 9 ΄ 3 2“ ΄ " ων  Μ Μ ΜΝ 

ἐν ὀνόματι ϑεὼν ὑμῶν, χαὶ ἐγὼ ἐπικαλέσομαι, ἐν τῷ ὀνόμᾶτι Κυρίδ τ Θεξβ μδ' χαὶ ἔςαι ὁ ϑεὺς 
ν 5 “ε ΝΝ ΜἈΨΚΈῃΕΝ Ν “" 

ὃς ἂν ἐπαχέσηῃ ἐν πρὑρὶ, ὅτος Θεός" καὶ ἀπεχρίϑησαν πσας ὁ λαὸς, χαὶ εἶπον, Καλὸν τὸ ῥῆμα ὃ 
3 , Ἵ -, φ' 3 δ ρ 7 ρο 9 ΄ 9 ά 9 ς ἴω] Ν Ζ νά 

ἐλαλησᾶς. Καὶ εἰπεν Ηλι8 τοῖς προφήταις τῆς αἰσχύνης, Εχλέξασ ε εαὑτοὶς ΤΟΥ μόσχον τον 
᾿ροϑ Σ τΣ “ ο΄ ἮΝ ΄ ».» 7 “͵,εν» δς 

ἕνα, χαὶ ποιήσατε πρῶτοι, ὅτι «πολλοὶ ὑμεῖς" χαὶ ἐπιχαλέσασϑε ἐν ὀνόματι ϑεδ ὑμῶν, χαὶ πῦρ 
3 ΗΝ, 9 ρ᾿ 3 95 7 κῷ 7 9 

Καὶ ἐλαξον τὸν μόσχον χαὶ ἐποίησαν, καὶ ἐπεχάλδντο ἐν ὀνόματι τοῦ Βάδλ ἐχ μὴ ̓ ἐπιϑῆτε. 26. 
Ω ΄ ἰων ε ᾽’ 2 ΄ ς ᾿.Ὁ Ν, 3 Ψ 

πρωΐϑεν ἕως μεσημξρίας, χαὶ εἶπον, ᾿Επάχεσον ἡμὼν ὁ Βάαλ, ἐπάχδσον ἡμῶν" καὶ οὐχ ἣν φωνὴ, 

28. 

2 απ παι ΘΝ τ, ) Ζ΄ 

χαὶ οὐχ ἦν ἀκρόασις" καὶ διέτρεχον ἐπὶ τοῦ συσιαςηρίου 8 ἐποίησαν. 

ΧΧῚ. Καὶ προσήγαγεν] καὶ προσηλϑεν 19, 82, 93, 1οϑ, 246. 
Οοιηρὶ. , 71. Ἠλιὲ 1] α 71- Αγ). 1. Ατπι. Εά. Θεοῦ. ὑμῶν ϑῖδν. {ηνογαίσ ποπιῖπα αἴδογεσι ὑοήνογα ας. βοᾶτε---ὅτὸς 
πρὸς ττάντας} ῶρος ττανα τὸν λᾶον 19, 52, 82, 108, 121) 123,236, ΘΕεύς]) το. ἐπυοεαδῥὶς ἱκ ποριΐης ἐἴδογειπι ὑρβτογηπι, οἰ “βῸ ἐπυοζαδο ἱπ 

242, 246, 247. (οπιρὶ. ΑἸεχ. (δὲ. ΝΊς. Οδοῦσ. α 71) 92. πρὸ (ῇῆ5) ποπιίπε δοπιὶπὶ εἰ νιοὶ, ει εμς φεὶ ἐχαμάϊει ἀοάϊες ἦρε εΠ Ἰεκσ. ἴτε, Ὸ.. 

ταντα τὸν λαὸν 93. πρὸς τὸν λαὸν ΑἸτῃ. 1. Απῃ. Εα. πρὸς πάντας Ι. οἶξ. ἐν ὀνόματι] ἐν ονομᾶσι 82. εῶν ὑμῶν) ργαθπῖτῖ. τῶν 44. εὐν 

αὐτὲς δῖαν. Οἴτορ. καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἠλιδ]) καὶ εἶπε προς αὐτοος ΟὈπιρί. κυριε 9ὲ8 ὑμὼν 93. ἐπικαλέσομαι) ἐεπικαλεσω 246. ν᾿ ΑΣ 

19, 82, 93, 108. (ὐοπ)ρ!. α αὐΊοις Ηλι 44. κ92ὥ. ἘἨλιὲ 2] τῷ ὀνόματι] α τῳ ΧΙ ςς, 71».93ν» 110, 1ς8, 24ς, 246. (πρὶ. ΑἸεχ. ] 
λα 24ζ) 246. Ἕως πότε--ἰγνύαις] ιυοιίσψωε εἰαιιαἰϊοα δἐεὶν τοὶ ἱπ 

ανιδαόες ϑγαριὶπίδμς ἢ Ἰτεη. 1. 11. ς. 6. ὑμεῖς---ἰγνύαις] τοῦ τεῦς 

ἀϊεαπίες (μρεγ μος ἑαἶος ( ρορὶ{6:) ϑγτ. Βατ-εῦσ. ὑμεῖς χωλανεῖτε) 

Τα. “46. χωλανεῖτε) χωλάνειται 93. ἐπ᾿ ἀμφοτέραις ταῖς 
ἰγνύαις] κέγίζγιε ρεπίδες οὐμγὶς Οτίρεῃ. ἰϊ. τς 8. με νοτο (ξοτί. ἱερ. 

ἐννοίαις) Τλιοξ, σα. ταῖς ἰγνύαις] -ἰ- υμων 93, τοϑ, 246. (οπιρὶ. 
Οομες, Αροίξ. ἰ. νἱῖ. ς. τ. Τ᾽ οοάοτεῖ. Ο.. ς7. ἴπ. 3 δρ. ΘΟ ογρ. δῖαν. 

εἰ ἔςι--τόπίσω αὐτὰ 15} δὲ ππις οἱ Τοπείπμς Ὅομε, νεμὶο ροίῇ ἐμπι. Ἰτδη. 

1. εἶ. ᾿ εἰ ἔρι Κύριος ὁ Θεὸς] εἰ Κύριος ἐξὶν ὁ Θεὸς ΑΙεχ. εἰ Θεός ἔςι 
Κύριος Οοηῇίι. ΑΡ. 1. οἷ. Κύριος ὁ Θεὸς} -ἙἙ ἡμῶν μεϑ᾽ ὑμῶν 
ΟἸγίοῦ. '. ὅ2ο. τυορεύεσϑε 19] ργαεανίτε, δευτε καὶ το, 82, 93; 

Καὶ ἐγένετο μεσημξρία, 

᾿ .φΦΦ ε "8 4 “Ὃ 

ΧΧΙΝ. Καὶ βοάτε---ὐμῶν] καὶ ἐπικαλέσατε τὰ ὀνόματα ϑεῶν 

τῷ Θεξ με} τα γι, 110, 1ς8,2..ς, 246. (οπιρὶ. 
ἐᾶν ἐπακυσῃ 11, ΧΙ, τού, 134, 14451ς58,524ς, 247. ΑΙεχ. 

82, τοϑ, 246. ος ἐᾶν αχεξση 92. (αἴ. Νίο. ος εἂν ἐπακϑσει σήμερον 

91:; ὦ ἂν ἀπεσὰ 236, 242. φμίσμπφιε ἐχαμϊετὶ! ποὸὶ ἸΛιΟΙ,, (α]. 
ἕτος Θεός] «τος ἐξὶν Θεὸς 939 108, 246. Οὐομρρὶ. Αττ. τ. Ασγῃ. Ἐώ. 

Οεογρ. ϑίαν. «τὸς ὁ Θεὸς 247. ἀϊΐε ἐγ δε ΤἸριοῖξ, Οα. καὶ 
ἀπεχρίϑησαν) καὶ ἀπεχριη 10, 82, 1οϑ, 1ς8, 446. Οοηρρὶ. "44. 
α καὶ Ατηι. ζ. Αὐτὰ, Ἐά. στοᾶς ὁ λαὸς] λ 44.-. αι σας 246. καὶ 

εἶπον] καὶ εἶπαν ΧΙ, ςς, 64, 74, τού, 1347 144) 1ς8, ο36, 24, 247. 
ΑΙά. ΑΙἰεχ. (αἱ. Νίς. -Ἐ ταϑῆες 44. καὶ εἰπὲν 82, 93, 1οϑ8, 246. 
Οοπιρὶ. α καὶ ϑῖλν. Οὗτος. Καλὸν τὸ ῥῆμα] καλος ὁ λογος 10, 93, 

Ἔ σημέρον 

τοϑ, 246. Ομεγίοί. 1. οἷι. δεῦτε καὶ πορευϑῶμεν ὙΠεοάοτεϊ. ἰος. εἶ. 246. ἀγαϑος ὃ λογος 82. ιοϑ. (οπιρὶ. καλὸν ἐςὶ τὸ ῥῆμα Απη. τ. 
εἰ δὲ--ὀπίσω αὐτῷ 45] α οὔπὶ ἱπίεγιηθα, ΧΙ, 44, 82, 144) 236, 242, Απῃ. Εά. καλὸν ἐςὶ τὸ ρημα τῇ Ἐλιὼ ΟΘεοτρ. -Ἐ τῷ Ἠλιά δῖαν. 
247. Λ αμίονι Βααὶ εΠ,, ἐΐε ροίῇ ἐϊίαπι ρας, Τα]. εἰ δὲ Βάαλ] εἰ δὲ Μοίᾳφ ὁ ἐλάλησας] ὃν ελαλησας το, 82, 93, το8, 246. (πρὶ. 
ὁ Βααλ αυῇος 52, ὅ4, 71) 74, 92, τού, 120, 134, 24τ. ΑΙά. Αἴεκ. 
Ἔ αὐῖος τη τ. εἰ δέ ἐςι Κύριος ὁ Βάαλ Οήρεη. 11]. 541. εἰ : δὲ ὁ βάαλ 
ἐςὲν Ὑπεοάογεῖ. ]. οἶτ, Ὅδοις. δίαν. Μοίᾳ. καὶ εἰ ὁ βααλ ἐςὶ Ατην. τ. 
Απῃ. Ε4. ἄς, ἤπε καὶ, δῖαν. Οἷἶτορ. Βααλ] ὁ Βααλ 93,119, 246. 
ΟἸνγίοῖς. 1, οἷς. ((Ε νἱϊ. 2ος. ἴχ. τ4τ. χὶ. 232.) ὁ Βλαλ εςι τοϑ. 
Οομηρ!. πορεύεσϑε 25] τορευεσϑαι 93,245. καὶ ἐκ ἀπεκρίϑη] 
Ἤ αὐτῶ 121, 247. ὁ λαὸς] αὐτῷ ΑΙεχ. λόγον] λεγων, σοττ. 
ΔῸ ἐδ. πι. λογον, τοῦ. 

ΧΧΙΊΙ. τορὸς τὸν λαὸν] κα 44. 

Ἐγὼ ὑπολέλειμμαι] α ἐγὼ Οοηιρὶ. 
λέλειμμμαι) αἀπολελειμμαι 1 ς8. 
τυροφητῆς 244. 

σα ρορωΐμιη εἰΐσεπε: Ταιςϊξ, ΟΔ]. 
Ερο Λιρενανὶ Τιιοϊξ, Οα]. ὑπο- 

προφήτης τὸ Κυρίου] τὸ Κυριου 

τῷ Κυρίου] τῳ Κυριῳ 44. κα τῇ 93, 1το8. Οοπιρὶ. 

ὑμεῖς] Ὑτ. Οοπρρὶ. 

ΧΧΝ. Ἠλιὲ] Ἡλιας ὁ προφητης 10. 
προφητας 9,.. τοῖς προφήταις τῆς αἰσχύνης) προς αὐδς τθ6.. τῆς 
αἰσχύνης] τε Βααλ 246. (οπρρί. ᾿Ἐκλέξασϑε ἑαντοῖς} ἐκλεξασϑε 

αὐτοῖς ΧΙ. ἐκλέξασϑε ὑμεῖς ὑμῖν Αττῃ. 1. Αἰτῃ. Εά, μόσχον) 
βεν το, 82, 93. το, 246. Οοἰηρ!ὶ. Τ᾽ βεοάοτεῖ. Ὁ. ς8. ἱπ 3 κερ. καὶ 

“ποιήσατε--ὑμεῖς} οτι υμεις πόλλοι; καὶ ποιήσατε πρωτοι 109, 82, 93. 
108. πρῶτοι] ἐν πρώτοις Αγπὶ. 1. Ατὼ. Ἑάὰ. αν. τποολλοὶ 

καὶ ἱπικαλέσασϑε---ὐμῶν] αὶ ΟἾπὶ ᾿πτογηΊ δα, 

Οεοῦρ. ἐεπικαλέσασϑε) «πικαλεισϑε ΧΙ, το, 44, ἐν 74) 82,92, 93, 
τού, 1οϑ, 119) 120, 121) 123») 134) 1449. 1ς8, 216, 242, 243. ΟΟΠπλρ]. 

ΑΙά. Αἰεχ. σι. Νίς. εἐπικάλεισϑαι δᾷς. ἐν ὀνόμαῇι] ὀνόμαϊα ϑ[Αν. 
ϑὲξ ὑμῶν] ργβεπηῖε. κυρίου 71. ϑέων υμων 82, 93», 1ο8, 246. Απη. 1- 

τοῖς προφήταις] τες 

μονώταἶος} προφήτης μονοταῖος 109. προφήτης μονωταῖος 91, 1οϑ. Ατσπι. Ἐά. δῖαν. κυρίου ὑμῶν τηλ. Ργοπητε. τα 24ς. τῶν ϑεῶν ὑμῶν 
τῷ Βααλ] ἀμγμς Βααὶ 1,ιςϊξ. (41. καὶ ὶ πιντήκον]α] α χαν 44. ἄν. Οὐοπρ. καὶ στὺρ μὴ ἐπιϑητε] καὶ μὴ τσυρ ἐπιϑητε 242. ἐἔκπι- 
ὃρες] α 243, 246. Ατη. 1. Αστηῃ. Εά. καὶ οἱ ἱ προφῆται τοῦ ἄλσους 597τὲ] ἐπιϑηται 93. ἐπιϑέειτε 134. 
τετρακόσιοι) α 246. (πυρὶ. Δυϊς. οἱ προφῆται υἱ1.].,. 44. κ οι ΧΧΨΝῚ. τὸν μόσχον] τον βουν 19, 93, τοϑ. ΟΟΡΙρΡΙ. τὸν βοὺν ον 
γ4,), τοῦ, 134. Αἴδχ. τὸ ἄλσους] των αλσων 1ρ, 82, 93, 1το8. πρεσεν αὐῖοις 246. -ἰ- ὃν ἔδωκεν αὐτοῖς ΑἸ]εχ. Αἰτη. τ. ται, Ἑά. καὶ 
τετρακόσιοι] μαδεὶ ἴῃ οδαταξϊ, τηΐποσε ΑἸεχ. 

ΧΧΙΠ. Δότωσαν] ργαπηῖῖ. καὶ εἶπεν Ἠλιὰ Θεοτρ. 8ιαν. δΔό- 
τωσᾶν ἡμῖν] δοτωσαν ὃν ὑμῖν 82, 93, 1το8. Οοπιρί. δοτωσαν υμιν 242. 

ῬΓΩΠΥΪ τ, καὶ 246. Ζεπέμν ἐγρο ποδὲς Τ1λιςὶξ, 4]. δύο βόας] Ττ. 44ὰ 

δύο μόσχους ϑ8ϊαν. Οὗτος. ἐκλεξάσϑωσαν] ἐκλεξεσϑωσαν 93. εἷ- 
ἐκχλασϑωσαν το6. εκλεξαΐωσαν τοϑ. ΟΡ. καὶ μελισάτωσαν] 
εἰ ἡεριοπιόγεα! Τιας. (ΑἹ. καὶ ἐπιϑέτωσαν ἐπὶ τῶν ξύλων] α τς8. 

μαδεῖ ἴῃ ομαγαξξ. τηΐποσε ΑΪθχ. ἐπὶ τῶν ξύλων] ἔπι ξυλα το, 82, 
93» 1οϑ. ἐπι τὰ ξυλα 246. καὶ τὺρ μὴ ἐπιϑέτωσαν] λα 1:58. 
ἰγὼ ποιήσω] 489 “αοῖανι Τοῖς. (αὶ. ἐγὼ μελίσω 81«ν. τὸν βὲν 
τὸν ἄλλον] μόσχον τὸν ἕτερον δῖαν. Οἴἶορ. τὸν ἄλλον] -Ἐ καὶ 

δώσω ἐπὶ τὰ ξύλα, ΑΙεχ. τὸν δεύτερον Οεογρ. δαν. Μοίᾳβ. καὶ 
σὺρ] Ργααπηΐς. καὶ ἐπιϑήσω ἐπὶ τῶν ξύλων Ατη). τ. Ατπι. ΕΔ. δίαν. 
Μοίᾳ. οὐ μὴ ἐπιϑὼ) λε44. ἐπιϑὼ] εἐπιϑὴ 246. (3 ὁ 

ἐποίησαν] - ὅτω ϑἴαν. καὶ ἐπεκαλξντο] καὶ ἐπεχαλὲν ΧΙ. καὶ 

ἐπεκαλεσαῦο 64. ΑΙά. τὸἪὟ Βάαλ] α τὰ 44. ἐκ Ὡωρωΐϑεν] ἐκ 
ὥρωϊας 44.) 74.» 92, τού, 120, 134; 1445 236, 242. (πρὶ. (δε. ΝΊς. 
ἐκ τῦρωΐϑεν ἕως μεσημξρίας]} α το, 82, 93» 108. « "παπὸ ὠΐγωε αὐ σε" 

2έγασα 1Τυςϊξ, ( Δ]. καὶ εἶπον] και εἶπαν ΧΙ; ς ς) δ4» 74) τού, 134; 

144, “36, 242, 24ς, 247. (αἴ. Νίο. καὶ εἐδοων 44. ὁ Βάαλ] κα ςξ. 
ὦ Βάαλ Οοτηρί. α ὁ ΟΒυγίοῖ, ᾿᾿. 3). ἐπάκασον ἡμῶν 29] α 44.) 
ςς. καὶ οὐκ ἤν φωνὴ ὅζο. Δ ἤἥπ. σοῃη.} εἰ ποπ γμὶ! ἐβὲα σοχς πόφας 
αμάἰο. Τρεῖς, (αἱ. καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις] οὐκ ἀκρόασις ΟεοΓΡ. 

δίαν. Οἴἶτορ. μήτε ἀκρόασις 5ῖλν. Μοίᾳ. 
γργμη; ὅγγύ. Βαι- εδτ. 

24ς. 
ΧΧΨΜΠΙ. Καὶ ἐγένετο---καὶ εἶπεν) Εἰ ἀρροζεῖι Ἡεῖΐα: Ὑαρδηει; δἰ- 

Τὰς ἢ Τὶ. ΒΠΡΣΕΘ ΕΝ ἐν μεσημδρίᾳ Απτα. τ. ται, Ἐά, 

“ᾳἊἝ 8 » Π 
ὃς ἂν ἔπαχϑσῃ) 4 

καὶ διέτρεχον] εἰ 4μοαγο "1 
ἐπὶ τὸ ϑυσιαςηρίου] ἐπὶ τὸ ϑψυσιαξήριον 447. ,) 
“"--- Ὶ ̓ 

τ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Τ, 
ΚΕΦ. ΧΥΠΙ. 

28 

290. 

30. 

31. 

ὌΝ 

39: 

» 
84) 35. 

. Γ(πιρΙ. ἔς, ἤπδ εςιν, 246. ῬΓΔΕΓΑΪτΙ, καὶ 244. τωᾶγε. 

τ 
. 

τιν 

δἰαίίἐε εἰ πουσοκίς Τιαςϊξ, ΟΔ]. 

σοῖ, 246. “ἐπροεφήτευον (Πς 24ς. 

3 » χαὶ ἐμυχτήρισεν αὐτὸς Ἠλιὰὲὰ ὁ Θεσξΐτης, 
ΕἸ ΄ 2 ΄ 2. ».. 2 Ν ὦ ἐςιν, ὅτι ἀδολεσχίᾳ αὐτῷ "ἐς ιν, καὶ ἅμα 
χαὶ ἐξαναςήσεται., 

Ν,, 5ῳ ο“ ρ» 4 χαὶ εἶπεν, Ἔπικαλεῖσϑε ἐν φωνὴ μεγάλῃ, ὅτι εός 
μῆ ποτε 

Καὶ ἐπεχαλᾶντο ἐν φωνῇ με 
᾿ ό 

χρηματίζει αὐτὸς, ἢ μή ποτε χαϑεύδει αὐτὸς, 
΄ 

3 γάλη, χαὶ χατετέμνοντο χατὰ τὸν ἐσισμὸν αὐ. "» 3 ; Ζ΄ Ν ΄ . Ψ 3 7 [ν 3.ϑ 5 3 
᾿ ἰκ 

τῶν ἐν μαχαίραις χαὶ σειρομάςαις ἕως ἐχχύσεως αἵματος ἐπ᾿ αὐτὰς, Καὶ προεφήτευον ἕως οὗ “αρήλϑε τὸ δειλινόγ- 
Θεσδίτης «πρὸς τὰς 

Προσαγάγετε πρὸς μέ: χαὶ προσήγαγε πᾶς ὃ λαὸς πρὸς αὐτόν. 

2.»ϑ }ηῃ 
ἰϑὲ 2  ᾿ ΄ 3 εχαι ἐγένετο ὡς ὁ χαιρὸς τοῦ ἀγαξῆναι τὴν Μυσίαν, χαὶ ἐλάλησεν Ἠλιὲ προφήτας τῶν περοσοχϑισμάτων, λέγων, ΄ Ν ε “΄ὕ - νι », ὦ σοιήσω τὸ ὁλοχοαύτωμά μδ' χαὶ μετέςησον, χαὶ ἀπῆλθον. 

΄ ἈΝ ἰϑω ἰϑω Ν 3 Ν Μετάςητε ἀπὸ τῷ γυγ, χαὶ ἐγὼ 

Καὶ εἶπεν Ἠλιῶ. πρὸς τὸν λαὸν, 
Καὶ ἔλαξεν Ἠλιὲ δώδεχα. λί- ϑὲς χατὰ ἀριϑμὸν φυλῶν τῷ Ἰσραὴλ, ὡς ἐλάλησε Κύριος πρὸς αὐτὸν, λέγων, ᾿Ισραὴλ ἔςαι τὸ 4 ΄ 

ὀγομᾶ σϑ. 
᾿ ’ 3 ΄ 4 ᾿ ρὸ σχάμμενον' χαὶ ἐποίησε ϑάλασσαν χωρδσαν 

Καὶ ὠχοδόμησε τοὺς λίϑες ἐν ὀγόμ ξ΄ Ν, 7 ὮΝ ΄ ἯΝ Ν ατὶ Κυρίου, χαὶ ἰάσατο τὸ νυσιαςήριον τὸ χατε-. 
δύο μετρητὰς σπέρματος χυχλόϑεν τοῦ νυσιαςηρίε. Ν 3 ͵ δ ΄ 2 ΄ ε 3 Ν 

2 

Καὶ ἐςοίξασε τὰς σχίδακας ἐπὶ τὸ νυσιαςήριον ὃ ἐποίησε.. χαὶ ἐμέλισε τὸ ὁλοκαύτωμα χαὶ ἐπέ-- ϑήχεν ἐπὶ τὰς σχίδακας, 
ε ΄ “, 4 ὑδρίας ὕδατὸς, 

Ν, Ψ ΄ κ 2 ΄ Καὶ εἰπε, Δευτερώσατε" χαὶ ἐδευτέρωσαν' 

δῖαν. καὶ ἐμυκτήρισεν αὐτὰς Ἠλιδ]" εἰ “ἰεγμε εος Ε]ΐα ὅϑγτυ. Βατ- Ηεῦτ, ὁ Θεσδίτης] ὦ 71. καὶ εἶπεν] και τροσεϑετρ, λέγων 10» 82, 93, το8 Ἐπικαλεῖσϑε) επικαλεσασϑε 555) 64, γι. ΑΙά. 
Ἐπικαλεῖσϑε ἕν φωνῇ μεγάλῃ] αυοεαίο ἱπ υοτε "παρ βανεν Τὰς, 
(αἱ. ἐν φωνῇ} λ εν 44. μεγάλῃ] μεγαλη αμὰ το, 85, 935) 1ο8, 246. ᾿Τεοάοτεϊ. 1. οἴ, ὅτι ϑεός δος. δὰ ἢἤπ. ςοῃλ,] πε τίσ σοοιρα- 
ἕμ ί, νεἰ «ον σιΐα! ἐρι2, εἰ Δι εἰεαδίμμν. Τιὰς 1. ΟἿ. ὅτι ϑεός ἐς!ν] 
λ 19, 82, 93) το8, 246. (ὐοπηρὶ. ΑΙά, Ὑοοάογεῖ. 1. οἶξ. ϑίαν. Οἴτορ. 
ὁτι ὁ ἥεος ἐξὶν 71. Τὲς. ἐξὶν (Ἰοοὰς δγδίαβ) ῶο ὅτι ἀδολεσχία] 
καὶ ἀδολεσχια 44. μηποτε αδολεσχια τις 93. Ὑπεοάοτγεῖ, ᾿, εἰξ. 
ὅτι ὠδολεσχία αὐτῷ ἐς] μῆποτε αδολεσχια τις ἐξὶν αὐΐω 19, 82, τοϑ. 

ἀδολεσχία αὐτῷ ἐριν] ἔριν ἀδολεσχία αὐτῷ ΑἸά, εοϊϊοομεῖο ( ),αϑεδαι!ο) ο εἰ 8γν. Βατ-ερ. καὶ ἅμα μή ποτε], καὶ ἅμα Ὑπεοάοτει, 1, οἰϊ. μή 
ποτε 1] πὴ πότε (ς) 24ς. χρηματίζει) χρημαῖιζῃ 64: ΑΙ. καὶ 
χρημαΐιζει 342. γευείείοπενι ἦα: ὅγτ. Βαι- Ηδῦγ. χρηματίζει αὖ- 
τὸς] χρηματιζει αὐτὼ 19. κ αντος. 44. μή ποτε 23] α 44, ο46. 
ποτε93. καϑεύδει) καϑευδὴ 64, 24ς. ΑἸὰ. αὐτὸς 29] λ 93) τοβ. 
ΟὐμΡ]. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷ. ὠἐξαναςήσεται] ἐξαναςησηται 93. ἐξ- 
αναςήσεσμε αὐτόν ϑίαν. Οἴἶτορ. 

ΧΧΥΤΙ. Καὶ ἐπεκαλξντο] Ε ἡϊΐωνα φοταδαπε Τλιςὶξ, Οὶ, 
καϊετέμνοντο] κα 54ς. κα]ετέμνοντο]) ετεμινοντο 243, 244. 
τὸν ἐθισμὸν] 1. καῖὰ τὸ κρίμα ΑἸοχ. 
ἐν μαχαίραις) ἐν μαχαιρᾳ 11. 

καὶ 
κατὰ 

ἐϑισμὸν] εὐϑισμον 242. 
ἐν μωχαίραις καὶ σερομάςαις] 

καὶ σειρομιάςαις] κᾶι εν σειρομαςαις 
64, τοῦ, τι, 246. (οπιρὶ. ΑἸ4. ΑΙεχ. καὶ εν σιβομαραις 93. καὶ 
σιρομαΐςαις (Π.) 24ς. αἷμαῖος ἐπ᾽ αὐτὲς] αἱμαῖος αὐτῶν ϑῖαν. 
ἐπ᾿ αὐτὰς] α Ολϊ, Νς. . ' « 

ΧΧΙΧ. Καὶ τοροεφήτευον---τῷ ἀναβῆναι] καὶ ἐψένεϊο ὡς παρῆλϑεν 
τὸ δειλινὸν, καὶ ἐπροφήτευον ὡς ὁ καιρὸς τῷ ἀναξῆναι ΑἸεχ. ἢς ἔδγα 
εογρ. 8ίαν. Οὐἶγος. καὶ ἐγένετο ὡς ἤγ[ισαν εἰς τὸ δειλινόν καὶ 
τιρϑεφήτενον ἕως τῷ καιρὰ τῷ ἀναβῆναι Ατηη. τ. Ατηι. Εά. προεφή- 
τευον} ἐπροφήτευσαν 11, 243, 244. ἐπροφήτευον ΧΙ, ςς, ὅᾳ, τἴρ, 

ἕως ὅ. πραρῆλϑε] εὡς οὐ διηλϑε 
246. τοαρῆλϑε τὸ δειλινόν] τὸ δειλινον παρῆλϑδὲ ξς. λτῖρ. τὸ 
δειλινόν] τὸ μεστηημθρινον τῷ, 82, 93, τοϑ. Οὐὐπρί. τὸ δείληνον γ4. 
καὶ ἐγένετο---τὴν ϑυσίαν] καὶ οὐπὶ ἱπίεγπηοά. 44. καὶ ἐγένετο ὡς ὃ 
καιρὸς} α 11. ὡς ἐψένετο ὁ καιρὸς Ἰεούοτεῖ, 1, οἰ. ὡς ὁ καιρὸς] 
ὡς ἦλθεν ὃ καιρὸς 85|αν. Μοίᾳ. ὡς ὁ καιρὸς---τὴν ϑυσίαν] ὡς οὐ 
καιρὸς τὰ ἀναβῆναι τὴν οὐσίαν" (6) καὶ ἐκ ἦν φωνή. 2Ζ4ς. τῇ ἀἶνα- 
δῆνα!] ρσϑογηϊ. τῆς μεσημδρίας Οοιηρί. τὴν ϑυσίαν] Ἔ καὶ ὡκχκ ἣν 
φωνὴ ΧΙ, 19, ς 5» 64, 71, γ4) τού, τοϑ, 110, 120, 123, 134, 158, 244, 
246, 24). ΑΙ4. Απῃ. τ. Ατπι. Ἐά. -- καὶ οὐκ ἦν φωνη καὶ οὐκ ἣν 
ἄχροᾶσις 52, 120, 144) 236. (οπῃρί. (αἴ. Νίς. -{- εδάεπ;, ηἱῇ φονῇ, 
342. -Ἡ εδάδη), συμ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις ἴα Χ ἴῃ οΒεταῶ, Τηϊποῖό, 
Αἰεχ. -Ἐ εδάεη), ἔπε υἱάπιο ἦν, Οεοτς. 5ϊαν. Μοίᾳ. καὶ ἐλάλησεν) 
χῶν εἰπὲν 19, 82, 93, τοΒ, 246: καὶ ἐλάλησεν ὅζο, δὰ ἤη. ςοῃ;,] 
α Οσπιρὶ. Ψα]ρ. μιλεῖ ἱπίεγ ὑποοβ Αστη. Ἐά.,. ὁ Θεσδίτῃς] α 11, 44, 
2345. ὁ Θεσπίτης ϑίαν: Οἴτορ. πρὸς τὰς τροφήτ. τῶν προσοχϑ.] 
“αἱ ῥνοράειας Τιοὶξ, (αἱ. τροσοχϑισμάτων] προσωχαδισμαΐων τού. 
τῆς αἰσχύνης 8ιαν. Οἴἶτο. Μιτάρητε--πομίσω] μετάςητε' νῦν 

νοι. 1, 

χαὶ ἐςοίξασεν ἐπὶ τὸ νυσιαςήριον,, χαὶ εἶπε, Ν 2 ζ΄ Ξ νι Ν τς 7:5 ᾿ ; Χαι ἐπιίχεετε ἐπὶ τὸ ολοχαὑτωμα 

Λάξετέ μοι τέσσαρας 
ν  γν νι} ΄ ν)»»ΉΓ χ ΠΩ, ἴα! ἔπι τας σχίδαχας" χαὶϊὶ ἐποίησαν οὕτως. νι φ ΄ .»,. “ ἌΨΝΗ αι εἰπε, Τρισσώσατε" χαὶ ἐτρίσσευσαν. Καὶ διε- 

ἐγὼ τοοιήσω Ατ. ΕΔ. καὶ ἐγὼ] κα γὼ ΑἸεκ. α καὶ Απη. σ. καὶ ἐγὼ ποιήσω] και ποιήσω καὶ ἐγω 82. καὶ ποιήσω κάγω τοϑ. ποιησωῳ καὶ ἐγω 246. ἵνα καὶ ἐγὼ ποιήσω 8αν. Μοίᾳ. ἐγὼ ποιήσω] ΤΥ. 93. τὸ ὁλοκαύτ. μΕ] ἠοίοοαιβονπαία Τλιοῖξ, Οα], καὶ μετέςησαν] Ἔ ἐκεῖνοι Οεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἄπηλϑον]} καὶ ἐσίγησαν ϑῖαν. ΧΧΧ. Προσαγάγετε) προσάγαγε Οαϊ, Νίς. καὶ τοροσήγαγε] α καὶ ϑ8ιαν. Οὔτορ. καὶ προσήγαγε ἔχε. δὰ ἔπ, οοπη.} καὶ ηλϑὸν προς αὖον και ιασατο τὸ ϑυσιαφηριον 44. εἰ σεοζεάεπίς σε ΜῈ ρορμῖο, εε- γαυΐ αἰίαγε Ζλονιίπὶ, φαοοῖ ἀρθεηδξερα μεναι, Ὕυ]Ε. πρὸς αὐτόν] - και ἰάσατο τὸ ϑυσιαςήριον ΧΙ, 74.) τού, 120, 121, 134) 1442 1τς8. -Ἐ ελὰ, . πε το, 247). -Ἐ καὶ ιασαῖο το ϑυσιαωςηριον τὸ καϊεσκαμμενον ξ2, 92. Οοιρὶ. -Ἑ καὶ ἰάσατο τὸ ϑυσιαρηριον Κυριου τὸ καϑεσκαμμενον 123, 236, 242. ΑἸεχ. (δῖ, Νίς. καὶ ιασατο ϑυσιαρήριον 24ς. 
ΟΧΧΧῚ, ἮἨλιξὲ] α ϑίαν. Οἴἶτορ. κατὰ οριϑμὸν] κατ᾽ αριϑμον ΧΙ. φυλῶν} ῥγδβπηἶϊτῖ. τῶν δωδεκα 109) 93. 108. ῥγδηγ, τῶν (οπιρ. τῷ Ἰσραὴλ] α τα 11, 74, 24ς. τὰ Ἰακὼδ ΑΙεχ, κΚί. 

ριος ττρὸς αὐτὸν] ττρος αὐῇον Κυριος ΧΙ, λέγων] α 246. 
ΧΧΧΠ, τὰς λίϑους] τὸ ϑυσιαςήριον ϑ[Αν. Οἶτορ. 4 ἑαρίδίδῃς αἰϊαγε Ψυϊρ. ἐν ὀνόματι Κυρίου] λα 82, 93. Γλιοῖξ, (α]. εἰς ὄνομα Κυρίς Ατπι. τ. Αγπι. Εά, 8Ιαν. καὶ ἰάσατο---καϊεσκαμιμένον) , Ηῖς 

52) 92) 123) 242. ΑΙεχ. (αἵ, Νίς. Αστῃ, 1. Ασην Ἐάὰ. νυν. χαι ἰάσατο ϑυσιαςηριον 4.1. τὸ ϑυσιαςήριον τὸ καϊεσκαμμένον] το κα. 
τεσκάμμενον ϑυσιαφηριον 44. ϑυσιαςήριον] -ἰ- Κύυιρου 93. Οοπρρὶ. δῖαν. Οἰἶτορ. ϑάλααν 246. καὶ ἐποίησε ϑάλασσαν] εἰ “εἰ ὥυεανι 
ἔμιοῖξ, (α]. ϑαλασσαν] ϑαλαᾶν (ῆς ἴηι) 44, τιοό. ϑααλα (ῇς ἴῃ) 82, 93. Οοπιρί. ϑαλαα 1οϑ. πᾶγε ϑυγ. Βαγ- Ηεργ. 9α- 
λασσαν--σπέρμαῖος] ἀφι ἰμόζμρι, φμαῇ βὲγ αἴψας σνανίωπομῖας γνΙρ. χωρδσαν) χωρᾶντες (ἢς) 82. χωρεν 93, τοϑ. (οπιρ. μετρητὰ] 
μετρητὰ ΟΑι. Νίος. κυκλόάϑεν] κυχλῳ 71) 246. , 24ς. 

ΧΧΧΠῚ. Καὶ ἐροίξασε) καὶ ἐπεϑηκε 10, 93» 1οϑ, 246. Οοῃηρὶ, 
κᾶν ἐρίδασε (ῆς ἰῃῆα 44, τοῦ.) γ4. καὶ ἐπεϑηχαν 82. Καὶ ἐςοί. 
δασε τὰς σχίϑακας] εἰ ερηβίραυϊε (ξἰκαν Τιιςΐξ, ΟΑ]. δὲ ΤΟΡΉΡΟΙΕἱ ἤΐρπα 
Ψυὶς. τὰς σχίδακας τ] τες σχιδακας 24ς. τὰ ξύλα (ῇς ἰη τα) 
δίαν.. σχίδακας τ] σχιδικας (ἢς ἱπέτα [ετηεἰ) 93: καὶ ἐπέϑη- 
κεν ἐπὶ τῆς σχίϑακας] εἶ ἐπιρο αὶ! κίπαπι Γαιςϊξ, ΟΔ]. ἐπὶ γὸ ϑυσια- 
σήριον 2] ἐπάνω τὰ ϑυσιαφήριου 85. καὶ εἶπε] 1 ἤλιας 82, 91, 1ο8, φ46. (οπιρί. Θεογς. 8Δν. λΛαΐξετέ μοι] “ἤκοίριιε νεϊλὲ Τιὰς 
(Α]. ἔπρίειε  αρ. τέσσαρας ὑδρίας} δυο ὑδριας το, 82, 93, τοϑ, 
246. «τέσσαρας Βαῇ]. Μ. 1. τι ς. ὕδατος] α ΒΔΗ͂Ι. Μ. ]. οἰἶκ. ἔπι- 
χέετε] ἐπιχεετωσαν 82, 246. ἐπρχέτωσαν (ἢς) 93. ἐπιχεᾶτε τοϑ, 
Οὐοπηρί. ἐπὶ τὸ ὁλοκαύτωμα ργαεηηἰτῖ, ἐπὶ τὸ “νσιαςήριον 10. 82. 
ἐπὶ τὸ ϑυσιαςηριον ἐπι ολοκαυτωμα 93. ἤς, πἰῆ τὰ 
1τοϑ.ι καὶ ἐπὶ] ργαπιῖτ. καὶ ἐπὶ τὸ ϑυσιαφηριον τ96.ἁ ἐπὶ τὰς 
σχίδακας 2] αὶ ἐπὶ Π, 44. καὶ ἐποίησαν ὅτως] αὶ το, 935 1τοϑ. 
ΟὐομηρΙ. ΑἸεχ. Βδῇ]. Μ. 1. εἷς. Τλιοὶξ, (αἱ, Ατηι. σ. Ατσπν, Ἐά. συν. 

ΧΧΧΙΝ. δΔευτερώσατε] δισσεύσατε Ὁϊάγπι. ἀε Τιίη. Ρ. 49. 7ε- 
γεπι αἤεγις Ἰωμαοῖξ. (1. καὶ ἐδευτέρωσαν] ργαιηῖει. ὅτι Οἤρεῃ. ἷν, 
12. εἰ ἐϊεγιμπ αἰ μίσγμηα! Ἰωοξ, ΟΔ]. καὶ εἶπε 29], εἶπε Οτΐρεη, 
Ἰ. οἰ. ας ΒΑΙ]. Μ. 1. εἰς. Τρισσώσατε) τρισσευσατε 44, 93, τοϑ, 
1:8, 243, 244) “46. (οπρ!. (δι. Νίς. Ὀίάγιη. ἀε Τηήπ. ἴος. οκ, 
τρισσεύσαντε (ῃ0) 82. τρισσευσαται 24ς. Κεροιίίε τογεῖο ΤμὶςϊΕ, 
)Τ 

ολοχαυτωματα, 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ [ἵ-. 

ΚῈ Φ, ΧγΠῚ, » ᾿ 

πορεύετο τὸ ὕδωρ χύχλῳ τῇ ϑυσιαφηρίου, καὶ τὴν ϑάλασσαν ἔπλησαν ὕδατος. Καὶ ἀνεξόησεν. 36, 

Ἠλιδ εἰς τὸν ὅρανον, χαὶ εἶπε, Κύριε ὁ Θεὸς ̓ Αϑραῶμ καὶ Ἰσαὰχ χαὶ Ἰσδαηλ, ἐπάχουσόν μου 

Κύριε, ἐπάκεσόν μου σήμερον ἐν πυρὶ, χαὶ γνώτωσαν π᾿ς ὁ λαὸς ὅτος, ὅτι σὺ εἰ υῤιϑδοι ὁ Θεὸς 

Ἰσραὴλ, χαὶ ἐγὼ δδλός σου, χαὶ διὰ σὲ πεποίηκα τὰ ἔργα ταῦτα. ᾿Ἐπάχεσύν μδ Κύριε, ἐπά-. 

χϑσύν μδ, καὶ γνώτω ὁ λαὸς ὅτος, ὅτι σὺ εἶ Κύριος δ᾽ Θεὸς, καὶ σὺ ἔφρεψας, τὴν χαρδίαν τῇ λαξ 

τότε ὀπίσω. Καὶ ἔπεσε πῦρ ὙΠᾶρα Κυρίου ἐχ τοῦ ὅρανβ, χαὶ κατέφαγε τὰ ὁλοκαυτώματα χαὶ 

τᾶς σχιοάχας, χαὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ ϑαλάσση, χαὶ «τὰς λίθους χαὶ τὸν χἂν ἐξέλειξε τὸ αὖρ. 

Καὶ ἔπεσε “πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ εἶπον, ᾿Αληϑὼς Κύριος ὁ Θεὸς αὐτὸς ὁ Θεύς. 30. 

Καὶ εἶπεν Ἤλιβ πρὸς τὸν λαὸν,. Συλλάξετε τὸς προφήτας τῇ Βάαλ, μηδεὶς σωϑήτω ἐξ αὐτῶν; 

χαὶ συνέλαξον αὐτὰς, χαὶ κατάγει αὐτὲς Ἢλιδ εἰς τὸν χειμάῤῥεν Κισσῶν, καὶ ἔσφαξεν αὐτοὺς 

ἐκεῖ. Καὶ εἶπεν Ἠλιδ τῷ ̓ Αχαᾶξ, ᾿Ανάξησι, χαὶ φάγε χαὶ σίε, ὅτι φωνὴ τῶν ποδῶν τῷ ὑετῷ. 41. 

Καὶ ἀνέξη ᾿Αχαδξ. τῇ φαγεῖν χαὶ πιεῖν" χαὶ Ἤλιδ ἀνέξη ἐπὶ τὴν Κάρμηλον χαὶ ἔχυψεν ἐπὶ τὴν 5 

γῆν, χαὶ ἔϑηχε τὸ πρόσωπον αὐτῷ ἀναμέσον τῶν γονάτων αὐτᾶ, Καὶ εἶπε τῷ “παιδχρίῳ αὐτῇ, 

37- 

428. 

242, 2435) 246, 247. (οπιρί. ΔΙά. (αἴ. Νῖς. Αγπηλ. τ. Απη. Ἐά, 
4 Δ ᾽ὔ 

καὶ τὸς σχίϑακας} Ἔ καὶ τοὺς λιϑες καὶ τὸν χὰν 44, ξζ, 71, 92, 

᾿ τοῦ, 110, 120, τῶι; 134) 144) 1ς8, 236, 242, 24ς, 247. ΑΙεχ, Οφί, ἢ 

Οαἱ. καὶ ἐτρίσσευσαν] και ἐτρισσωσαν ἐς) 71) 74) τούμτ109, 120, 

ται, 134, 1445.2 236, 242, 243, 244, 246, 247. ΔΙεχ. Βαῆ]. Μ. 1. οἷξ. 
ὅτι καὶ ἐτρίσσωσαν Οὐήφεη. ἱ. οἶς, εἴ γερείίεγμμ ἐεγιϊο. Τια οὶ. ΟἿΑ]. 

ΧΧΧΝ. διεπορεύετο) ἐπορευετο ΧΙ, το, το8. Οοπιρί. τὸ ὕδωρ), Νῖς. καὶ τὸ ὕδωρ] Ἔ τοῦ επ᾿ αυτω χαὶ τὸ ὑυδὼρ το. -ἰ- τὸ ἐπ᾿ αυ- 
αἼ1ὸ 242. κύκλῳ] κυκλοϑὲν 1τοϑ. Οομρὶ. καὶ τὴν ϑάλασσαν τῶν 246. καὶ τὸ ὑδωρ---ϑαλάσσῃ] Ροηΐξ ρο πὺρ ἴῃ ἤπε (οπὶ. 24ς. 

᾿ νδἔπλησαν ὕδατος) καὶ ἡ ϑάλασσα ἐπλήσϑη ὕδατος δ'Δν. ϑαλασ- καὶ τὸ υξωρ εν τῇ ϑαλαα 246. τὸ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ] τὸ επ᾿ αὐτων 
ΧΙ. α Ηῖσ 44, 92. Ρῥγξπ)ῖ. τὸ ἐπ᾿ αὐΐων καὶ τὸ υδὼρ 93. Ργηηπῖ. 
το ἐπ᾿ αὐτῳ και τὸ υδὼρ τοϑ. Οοπρρὶ. α τὸ 247. ϑαλάσση] 9α- 
λαα 44. καὶ τὲς λίϑες καὶ τὸν χἜν] α Πἷς 44) ςς,), 71, 929) τού, 
119») 1205 1219 1349) 1449) τς8, 226,242,24ς. ΑἸΙεχ. (αἴ. Νίς. 

τὰς λίϑες Αττῃ. τ. Αγ. ΕΑ. δίαν. Οἰἶγορ. τὸν χΒν] -ἰ καὶ τὸ 

υδὼρ τοῖν τῇ ϑαλασσῃ ΧΙ.  ἐξέλειξε) ἐξελιξε 445) 74γ 93, τού, 120, 
134. Οομρί. ἐξέλισεν (Ως) ςς. εζελεζε γι. ργφπηῖτι. πάντα ϑῖδν, 

Οἴἶορ. ἐξέλειξε τὸ πῦρ] ἡέηχὶ ἱρπὶς Τλιςῖξ, Οδ]. 
ΧΧΧΙΧ. Καὶ ἔπεσε) καὶ ἐπέσαν τις8, Καὶ ἔπεσε τὰς ὁ λαὸ, 

καὶ εἰδὲν τας ὁ λᾶος καὶ ἔπεσον 121) 247. ἔς, ΠΙΠ εἐπέεσεν, 12. 
Οοπιρὶ. καὶ εἶδαν πᾶς ὁ λαὸς καὶ ἔπεσαν ΑἸεχ. ὡς εἶδε πᾶς ὃ λαὸς 

σαν] ϑαλαα 246. ἔπλησαν] ἔπλησεν ΧΙ, 82, 1τοϑ, 134) 242, 24ς. 
Οοαρὶ. (αι. Νὶς. εἐπληρωσεν 71,93. επληρωσαν 18, 246. 

ΧΧΧΥῚ. Καὶ ἀνεβόησεν] καὶ ἀνενοήσεν 144. ΡτΩεταΪ. καὶ ὡς ἦν 
καιρὸς τῇ προσφέρεσϑαι τὴν ϑυσίαν, καὶ παρεγένετο Ἠλίας ὁ ὁ προφήτης 
καὶ εἶπε Οοπιρῖ. ργαπηττ. καὶ ἐγίνετο κατὰ ὶ ἀνάδασιν τὸ Β δώρου Αἰεχ. 
(καῖα αναξασιν το ὑυϑὼρ 111.) καὶ ἐγένετο ἣν τῷ καιρῷ τε ἀναφέρειν 

τὴν ϑυσίαν ἐξόησεν Αττῃ. 1. Ατη). Εά. εἰς τὸν ἐρανὸν) λα 247. 
Κύριε ὁ Θεὸς] α Κυριε246. Κύριε ὁ Θεὸς--- Ἰσραὴλ 29] Τονείπε Ῥέας 
“δεαλα»:, εν ὕααε, εἰ δι: 7αοοῦ, ἐχακαῖ τας ἀοαίϊε: εἰ πιο ὲρ αἹ οπιπὶν 
ορωΐως ἀϊο, φιοπίαηε ἐμ ἐς Ῥεις {Π’αεἷ. Ἰτεμ. 1. οἷκ. Ἰσραὴλ τ] Ιακωξ 

ΠῚ, 19, 44, τοϑ. Θεοῖς. διαν. ἐπακεσόν μὲ Ἰζύριε} α 44, ςς, 

αχαὶ 

144)24ς. Αἰά. κ᾿ Κυριε 242. ἐκάκεσόν μὲ Κύριεττ-ὸ λαὸς ὅτος] ση- ἵἴπεσον Ατπι. 1. Απη. Ἐἀ, φαοα εππε οἱάϊει ογεπῖὶς ρορωΐμ:, εεοϊ δ, 
,γεν μέρον γνωτωσαν ΧΙ. Αἰεχ. Απῃ. 1. ἄστη. Ε4. σήμερον γνώτω. Οομρί. Μυϊξ. τὰς ὁ λαὸς] λῖσας 24ς. τὩρόσωπον αὐτῶν] κα αὐΐων 64. 
: ἐπάκεσόν με 2] λα 71. με τοῦ, ιτς8. Ῥγδεγαῖτ. καὶ (αἱ. Νίς. ϑίαν. Οὗτος. καὶ εἶπον] και εἰπαν ΧΙ, ςς, 64, 74) τοῦ, 121, 123, 

1345 144) 1ς8. 226, 242, 24ς, 247). ΑΙά. ΑΙεχ. (δῖ. ΝΙο. ᾿Αλη- 

ϑῶὼς ὅς. δὰ ἤη, σοπι.} αληϑὼς Κύριος ἐςιν ὁ Θεὸς ΧΙ, ς2, 74, τού, 
1205 134) 144γ236, 24ς. (αϊ. Νῖς. Θεέογρ. αληϑως Κνριος αὐτὸς 
ἐξιν ὁ Θεὸς 44. Αἴεχ. διαν. ἢς, εἰ καὶ αὐτὸς, Ατῃ. 1. ὠληϑῶς 
Κύριος αὐτὸς ἐςὶν ὁ Θεός. Κύριος αὐτὸς ἐρὶν ὁ Θεός. Ατπι. Εά. Κύ- 
ριος] Κυριος ἐξὶν 64) 71) τ19,) 1212) τ1ς8, 243, 244) 247. Οοπιρὶ. ΑἸά. 

σήμερον᾽ ἐν τυρὶ] α σημεέρον 44. τοό. ἐν συρὶ] Ἔ Κύριε ὁ Θεος 

Αδρααμ και Ισαακ και Ἰαχωδ 71. α 8ἷαν. Οἷἶτορ. καὶ γνώτω- 
σαν] καὶ σήμερον γνωτωσαν ξξ, 64,) 243, 244) 24ς. ΑἸά. σήμερον 
γνωτωσᾶν 71. χαὶ γνώτω 93» τού, 1οϑ, 1.8, 246. «“ μία ΤἸλιοϊξ. 

(41. α καὶ ϑίλν. Οἰἶτος. καὶ γνώτωσαν---τὴν χαρδίαν ἴῃ σοι. 
[ε4.] και γνώτω πας ὁ λᾶος ταυτὰ τταῦϊα καὶ συ ἐπεγρεψας τὴν χαρ- 
διαν το. τᾶς ὃ λαὸς ὅτος)] λα πας τοῦ, 148. τος] «τως 94. ὁ Θεὸς αὐτὸς] ὁ Θεὸς ἐξὶιν 92. αὐτὸς Θεὸς ΑΙά. αὐτὸς] -ἰ- ἐξὶν 93, 

ὅτι σὺ εἶ] α ει 11. οτίι εξὶ ΧΙ. οτῇ σὺ μονος εἰ 446. ὅτι σὺ μόνς ιοϑ,243,244, 246. ἧι. οἹ 1λιοϊξ, (α]. ἄἃυτὸς ὁ Θεός] Κύριος αὐ- 
Οοιρρὶ. Κύριος] ργαβηιῖττ. μόνος 82. 93») 108. , Ἰσραὴλ 2] του τός ἐς: Θεός (οπρρὶ. ὁ Θεός 25] α ὁ ὅ4, γι, 121, 18. ὰ 

, ΧΙ,. Συλλαθδετε] συλάξετε (ς) 242. δαείριιθ Τιιοὶξ, σα]. μη- 
δὲ} μηϑεῖις 11, 244. ΑΙεχ. καὶ μηδεις 246. Απη. 1. Ατγν. Εἀ. 
συνέλαξον αὐτὰς} κα. αὐτὰς Απη. 1. καΐάγει]) κατηγαγεν 19, 82. 
93. 1ιο8. Οοπηρ. Ἠλιὰ] α 134. δαθεῖ ἰπ οβαγδέϊ. τηΐπογε ΑἸεχ. 
εἰς τὴν χειμαῤῥεν] εἰς τὸν χείμαρρον 342. Κισσῶν) Κεισων ἐς, 64. 
Αἰςχ. Κισων τοϑ, 144. Οοπιρὶ. Κεισσῶν ΑΙά. Οἴποι Το, (αὶ. 

Ισραηλ 121, 247. α 236. -Ἡ μόνος ϑῖλν. Ἰσραὴλ “"--ὁ Θεὸς ἴῃ 
οοπι. ἴδ4.] α οὔπὴ ἰηϊειτηοά, τοῦ, 242. καὶ ἐγὼ δαλός σε] κάγω 
δελος σὰ 11, 244. ΑἸεχ. α 236.Ἡ ὄδϑλός σβ} δαλος σὸς 74, 93, τοβ, 
180, 123, 134) 1445) 84. Οοπιρὶ. ΑἸά, (δι. Νίς. καὶ διὰ σὲ πε- 
ποίηχα] καὶ ἐγὼ πεποίηκα Ατπι. 1. Ατῃ. ἘΔ, τα ἔργα ταῦτα] 
σαντα ταὐτὰ 82,937 108. ταυτὰ παάγτῶὰ Τὰ ἐργὰ 121) 247. τανταὰ 

πανταὰ 246. (οῃρρὶ. 

ΧΧΧΥΝΊΙ. ᾿Επάκεσόν μα τ" ---ὁ Θεὸς} , οὐπὶ ἱπιογπιθά, γι, 82, 
93, 1οϑ, 246. 1,υοἷξ. (]. ᾿Επάκεσόν με Κύριε] κα Αγ. 1. ἐπά- 
κεσόν με 2] -Ἐ ἐν τυρὶ ΧΙ, 64, 92, 110» 1215) 123) 134) 144) 1ς8, 
243,244924ς7247. ΑἸά. Απη. τ. Αγηϊ. Ἑά, 8αν. ἐπάκεσον εν συρι 
52) 4ς, 74. (δῖ, Νῖς. ἐπάκασόν με 2" -- Κύριος ὁ Θεὸς} “Α οὰπὶ 
ἰηξειτηοὰ, γ:. καὶ γνώτω] καὶ γνωτωσαν 123. ΑΙεκ. καὶ γνώτω 
ὁ λαὸς} καὶ γνωτωσαν σας ὃ λαος 92. (αἴ, Νίο. ὃ λαὸς ὅτος] δλ- 

δεῖ ὅτος ἴῃ “μαγδές. τηΐποτε Αἶδοχ. α ὅτος Ασῃ. Εὰ. ὅτι σὺ εἰ} 
λα εἰ 44. Οοπρ! 5 Κύριος ὁ Θεὸς} κα ὁ Θεὸς 44. -Ἐ μόνος ἱπίετ' υἢ- 
οο5 Αἰεχ. ργϑιτῖ. μόνος ϑϊΑν. Οἴἶτορ. ργϑεπηίτῖ, ἰάδαι ἰωϊοσ ὕποὸβ 
ϑίλν. Μοίᾳ. καὶ σὺ ἔγρεψα.} , συ 44. καὶ σὺ ἐπερρεψας 82, 93, 
1ο8, 123) 246. (οτηρί. ΑΙεχκ. καὶ σὺ ἔγρεψας. δὰ ἢη. οοπι.] εἰ ἐκ 
τυεγ αμιὶ ἐον ρορμὶὶ ἀμΐμς τεῖτο. Τλιςὶξ, Οαϊ, τῇ λαξ τότε] α τᾶτε τοϑ. 
Οὐοπερὶ. τὸ λα σὰ 18... ὀπίσω) -᾿ σε 44,82,93, τς8, 244, 246. 
Οοαρριὶ. ᾿ 
ΧΧΧΥΠΙ. παρὰ Κυρίου) περι Κυριε 242. ἐκ τῷ ἐρανᾳ} ἐξ 

ἐρανῶν 4. Οοάϊοε5 ϑεγρ. τὰ ὁλοκαυτώμαα]} το ολοκαυτωμα 44, 
64, 71) 74η 82, 92) 93» τού, τοϑ, 110, 122) 123»), 134) 144, τς8, 216, 

ἐκεῖ } α 242. 
ΧΙ. Καὶ εἶπεν Ἠλιδ] Εἰ ἀϊκὶε Ἰλιοὶξ, Οα. τῷ ᾿Αχαδβ) 

πρὸς ᾿Αχαὰδ Αἰεχ. ᾿Αναδηϑι] ἀναςηϑὲ 19, 71) 82, 93. ΟὈπΡ. 
ἀναςῆτι τοΒ, ἀνάβδηϑη (0) 245.. Δ 246. ᾿Ανάξηϑι--τἷε] Μαπ- 
ἕποα εἰ δὲ 1υοῇ, (αὶ. καὶ φάγε] λα καὶ 44, 24ς. ΑΥπι. 1. Αττῃ, 
Εα. ὅτι φωνὴ---ὐετξ} φωοπίαπι τοῖς 4} ρεάωπι ρἰμυὶς [ιοῖξ (αὶ. 
φεΐα {ϑπμε τππΐε ρἰμυὶα οΠ. Ψαυϊρ. τῶν τοδὼν] α 247. τοῦ ἤχου: 

Οὐοπιρὶ. τῆς ἐκπορεύσεως 8ῖλν. τοοδῶὼν]) βοων (οοιτ. ἱπ Πιᾶγρ. το- 

δων) 11. ᾿ 

ΧΕΙ. Καὶ ἀνέθη] καὶ ἀνεςὴ 10, 82, 93; 108. Οοπηρὶ. ᾿Αχαδθ) 
Αχιαδ ιοό. καὶ Ἠλιὲδ] καὶ λιας 24ς:. ἐπὶ τὴν Καρμηλον) 
ἐπὶ τὸν Καρμηλον 1, 64) 74) 110, 134) 344, 24, 247. ΒΙΡΎΘΥ Καρ- 

μῆλον 93. 123» 148, 510: Οοπιρὶ. εἰς τὴν κορυφὴν τὸ Καρμήλου 

Αἰεχ. ἐπὶ κεφαλὴν τὰ ὄρους Καρμηλία Αγῖη. σ. Αγη). ΕἘά. ἐπ υεῖ- 
εἴρενα Οαγπιοϊὶ Ψαὶσ. τὸ πρόσωπον αὐτῷ α τὸ ΑἸεχ. ἄναμέ- 
σον τῶν γονάτων αὐτἘ ] ἱπίεν ρεπια. Τλιοῖῇ, ΟἿ]. τῶν γονάτων αὐτῇ) 

τῶν γονάτων ἐῶντα 11. 
ΧΙΜΠΙ, αὐτῷ) α 44. ἑαυτῷ ΑΙεχ. 

242. κ 24). καὶ ἐπίδλεψον] αναδλεψον͵ 247. 
᾿Ανάθηϑ:} αναςηϑι 216, 

καὶ ἐπίδλεψον-- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ: ΚΕΦ. ΧΥΠΙ. 

᾿ " - “" ΡῚ αάϑ' χαὶ εἶπον ᾿Αχαὰξ, Ζε 

46. 

ΑἸά, ΑΙεχ. (δῖ. Νίο: Αιἴῆδη. 1. ςἰἶζ. 

εὐαέμηι κοπέεπεύγεσοὶξ ΤΛιςὶξ, (Δ]. 

᾿Ανάξδηϑι, χαὶ ἐπίδλειψον ὁδὸν τῆς ϑαλᾷσσης" 
ἀϑέν' χαὶ εἶπεν Ἠλιξβ, Καὶ σὺ ἐπίςρεψον ἑπ]άκις. 

3. ν ἐς εἴ , 
ν ᾿ χαὶ ἐπέξλεψε τὸ παιδάριον, χαὶ εἶπεν, Οὐχ ἔςιν 

ΝΣ ζ Ν δ Ζ ς« ἡ 7 ν᾿ [ἀ4) Καὶ ἐπέφρεψε τὸ “παιδάριον ἑπ]άχις" χαὶ --- ἐφρείψε τὸ “σαιδάριον ἐπΊάκι, 2 Ἐν: ἐξ ἽΝ Ἀν Ζ΄ 
) ο΄ ᾿ Ν ΄ 

ἐγένετο ἐν τῷ ἐδδόμῳ, χαὶ ἰδὲ γεφέλη μιχρὰ ὡς ἴχνος ἀγδρὸς ἀνάγεσα ὕδωρ. χαὶ εἶπεν, ᾿Ανάξηϑι, 

ἕως ὧδε χαὶ ὧδε, χαὶ ὁ 8ραγὸς ξ΄ -Ψ,. Ν συνεσχοτᾶσε γεῷφελαις χαὶ πογεύ 3, " 
" [γ χαὶ ἔχλαιε χαὶ ἐπορεύετο ᾿Αχαὰξ ἕως ᾿Ιεζράελ, 

Σ ν ες ΄ 
». “7 

ὑξὸν τὸ ἅρμα σου χαὶ χατάξησι, μὴ χαταλάξῃ σε ὁ ὑετός. Καὶ ἐγένετο 
᾽’ 

ματι, χαὶ ἐγένετο ὑετὸς μέγας" 
Καὶ χεὶρ Κυρίε ἐπὶ τὸν Ἢλιδ, χαὶ συνέσφιγξε τὴν ὀσφῦν αὐτῷ, χαὶ ἔτρεχεν ἔμπροσϑεν ᾿Αχαὰδ εἰς ᾿Ιεζράελ. 

᾿ Ἦ » ᾽ δ Ἄ“: 
τ ων 

Ν Σ᾽ 

ΚΑῚ ἀνήγίειλεν Αχααθ τῇ ᾿Ιεζάξελ γυναικὶ αὐτῷ πσάγτα ὃ ἐποίησεν ἬἨλιδ, χαὶ ὡς ἀπέχτεινε τῆς “προφήτας ἐν ῥομφαίᾳ. Καὶ ἀπέςειλεν Ἰεξάξελ Ὡρὸς ἪἬλιδ, χαὶ εἶπεν, ἘΪΠ σὺ εἶ Ἠλιὲ χαὶ 
{ 

ἐγὼ ᾿Ιεζάξελν τάδε ποιήσαι μοι ὁ ϑεὸς καὶ τάδε προσϑείη, ὅτι ταύτην τὴν ὥραν αὔριον ϑήσομαι τὴν Ψυχήν σε χαϑὼς ψυχὴν ἐγὸς ἐξ αὐτῶν. Καὶ ἐφοξήϑη Ἡλι, χαὶ ἀγέςη καὶ ἀπῆλθε χατὰ τὴν ψυχὴν αὐτᾷ, χαὶ ἔρχεται εἰς Βηρσαδεὲ γῆν ᾿Ιόδα, καὶ ἀφῆχε τὸ παιδάριον αὐτῷ ἐχεῖ, Καὶ 

ϑαλάσσηςἿ εἰ διο[ῥίδε νἱαηι νιαγὶς Τλιοὶξ, 4]. τῆς ϑαλάσσης] καὶ της 93.242. (Πρ. καὶ ἐπέδλεψε] ργαπηϊι, καὶ ἀνεδη ΧΙ, 2, ὅᾳ, 715) 74, 92, τού, 120, 121, 123, 134. 1447 1.8, 226, 242, 242, 244, 24ς, 246. (οιήρ!. ΑΙά. ΑΙεχ. Οδι. Νίς. ἀνεδλεψε το. καὶ ἄνε- ὄλεψε 44, 82, 93, τοΒ. καὶ ἀνεδη και ἀνεδλεψε 24)η. τὸ ταιϑά.- ριον] το πεδαριον 242. καὶ εἶπεν] εἰ «ἰχὶρ μον Ἰιυοϊ, (Δ]. Οὐκ ἔξιν ἐϑς»] α ὅκ ἐξὶν 44. Νίοη οὔ κπιλὶὴὶ Ταῖςὶξ, ΟΑὶ]. εὐσέν] δὲν 246. (ει. Νῖς. καὶ εἶπεν Ἠλιὰ δες. αά ἔμ. ςοτῃ.] ΟἸγεκραρο ’6 “εριΐοε Τυςϊξ, (Δ]. ᾿ς Καὶ σὺ) , συ τοῦ. Καὶ σὺ ἐπίςρεψνον] ἐπιςρείψον χαι επιςρεψον 19. επιςρείψον καὶ ἐπιδλείψον 82, 93, τοϑ. Οομπρρὶ. ἄγε σὺ ἐπίςρεψον Ἄχη. σ᾿ Ασα. Εὰ. ἐπίςρεψον) ἄποςρεψον Π. 
ἐπιδλείψον ξξς, 71. 

ΧΙΗΙ͂Ν, Καὶ ἐπέφρεψε καὶ ἀπεφρεψεν Π, Καὶ ἐπέφρεψε τὸ παιδάριον ἑπΊάκις] α 82, 95, 144. (οιηρὶ. Τιυοϊξ, (αἱ. 9]αν. Οἴτορ. γυϊρ. τὸ παιδάριον ἑπ]άώκις] επΐακις το παιδαριον᾿ 44. καὶ ἐγένετο] α καὶ ΑἸ4ά. ἐν τῷ ἑσδόμῳ} , ἐν τῷ 247. ργαγηϊιτ. ὡς ἐπέ. φρεψεν δῖαν. Οἶτος. ἐἑδϑόμῳ] εὐδομὼ 1:8, ὡς ἴχνος] Ῥγαυλῖ, καὶ γι. ὡς ἔχνος ἀνδρὸς] φμα τοβίρίμπι ἀοπεὶκὶς, Τὰς, Οδίὶ. 
ὠνάγαϑα ὕϑωρ] σάάμοεης ἀφχαηρ οἶδ »παγὶ ΤιᾺςΪζ, αἱὶ. οἰνῆγεν ὕδωρ Αγ. τ. ἄστη. Εά. αὐξεπάεδαι ἐξ υπαγὶ δυϊξ. ὕϑωρ] -Ε απὸ 9α- λασσης 19, ςς, 644) 71, 745 82, 92, 93, τοῦ, 1οϑ8, 120, 1212 123, 114, 198, 436, 246, 247. (οπιρὶ. ΑΙά. (ας. Νίς. -Ἡ ϑαλασσὴς 44. ἐχνος ἀπὸ ϑαλασσὴς ς2. -Ἰ απὸ τῆς ϑαλασσῆς 243, 244. -|;: ἐκ 
“αλάσσης ϑἷαν. Οἴορ. καὶ εἶπεν] Εἰ ἀἰχὶε ΣΙ; Ἡείίας : Τιυςοῖξ, (ΑἹ. φαὶ σέ Ψυὶρ. εἶπον ᾿Αχαὰξ] εἰτον τῳ Αχααβ ΧῚ, 44, ςς, 

᾿ 64) 71») 74, 93, 1ού, τοϑ, ἴ109,) 121, 134, 1447) τς, 242, 244γ 24ς, 
246, 247. (οῃρί. ΑΙά. ΑΙεχ. σι. Νίς.:Ὠ καὶ κατάβηϑι] δἰ αὐξεηαῖς 
Τυςμ, (αἱ. μὴ καϊαλάξη σε] μη καϊαλαξει σε 245. πὲ ογομρεὶ [6 
γυσς. ὁδύετός], ὃ 242. 
ΧΙ. Καὶ ἐγένετο---καὶ ὧδε] Σ᾽ ,)αὅμωπι οἱ ἀϊπε εἰς ἱμάς Τιιςοϊξ, 

᾿ΦΙΝ Ομρεφεο (ΚΣ νενίεγεὶ ἦπς σίφκε ἰδζως γυΐν. ἕως, ὧδε] ὡς ὡδὲ 10. 82, 93. α ἕως Αἴβδη. ἱ. ὅς). καὶ ὧδε] , 44, 144, 242. καὶ εὡς 
δὲ ςξς, 74) 92, τού, 119, 120, 121, 123, 134) 236, 243, 244, 24ξ. 

᾿ καὶ «ὃ ἐρανὸς συνεσκότασε] δἰ 
- συνεσκότασε) ἐσχοτασεν 18, 246. 

νεφέλαις} ργαεπηττ. ἐν 64, 93, τοϑ, 241, 446. (οπηρ!. ΑΙὰ. ἐν γεφέλῃ 
ΟἸχγῥοῖι. νἱ. 440. ((Ε, Ρ. 442) πνεύματι] πνευμα ΧΙ. φεμέὶς 
Το. (Δ]. ὑετὸς] ΡΓΘΠτῖ. ὁ 44, 64, 82, 24ς. ΑΪςχ. καὶ 
ἔκλα!ε] καὶ ἐκλαε 11. κ. 246. καὶ ἵππευσεν ᾿Αχαὰξ Οομηρ. καὶ 
ἔκλαιε ὅζο. δὰ ἔπ. οοπι.] δἰ 2ίογαδας πὶ ἰδαι “οῤαῦ ἱπ 7ραγδεὶ : Γλιοϊξ, 
(1. καὶ ἑπορεύετο!] καὶ ἐπορεύϑη Αἰεχ. κα καὶ ΑΥπι. τ. ᾿Αχαὰξ] 
α πἴο σοαιρί. ἕως Ἰεζραξλ] εἰς Ἰσρωηλ 11. εἰς [εζραηλ 82. (οτηρὶ. 
εἰς Ἱεζραελ 93. Αἰεχ. εως Ϊεσραελ το6. εως Ιεζρχηλ (ῆς ἱπ|) 1οϑ. 
εῶς Ἰσραὴλ 121, 247. ϑῖαν. Οἷἶτορ. ἕως ἸΙσραελ τς8, ἕως Ἰεζάξελ 
(κι. Νῖο. ; 

ΧΗΜῚΊ. Ῥεεῖξ φοπιπια ἰηίερτ. ΧΙ, (64. μαθεῖ 'π τπαγρ.) ἐπὶ τὸν 
Ἠλιὲ] ἐγένετο ἐπὶ τὸν Ιεζραηλ 19. Ρυδετηϊτ. ἐγένετο 44, ς2, ςς, (ός. 
ΤῊΔΓΡ.} 71.) 74) 82, 92, 93. τοῦ, τοϑ, 120, 121) 123) 1349) 1442 1ς8, 
236, 242,243, 244,24, 247. Οὐοπιρὶ. ΑἸΑ. ΑἸεχ. (αὶ. Νίς. Αππη. σ. 
Απη. ΕΔ. Οἴεοσρ. ϑ8[δν. επι Ηλιαν 246. εγαὶ ἐπ Ηίΐανε Ταιςὶζ, ΟἿ]. 
καὶ συνέσφιγξε] καὶ συνεσφιξε 144. καὶ συνεσφαιγξε (συμ ει ἤιρτὰ 
11π.) 242. καὶ συνέσφιγξε τὴν ὀσφὺν αὐτῷ] εἰ βγίαχίε ἰαπεδωρα “πω 
ὅγτ. ΒΑ: -Ηεῦγ. ὀσφῦν] ὀσφὴν (ῃ.) 242. καὶ ἔτρεχεν] καὶ ἔτρρε- 
χεν (ἔς, συαὶ τ ἔργα {1π.}) 242. ἔμπροσϑεν ᾿Αχαὰξ] οπισω αὐῇκ 

19. ὁπισὼ Αχααξ τοβ, ᾿Αχαὰδβ] ρτρηηϊξ. τὰ ξῷ, 1ς8, 24). εἰς Ἰεζράελ] ἕως [εζραηλ 19. (πρὶ. εως Ιεζραελ 445 71, 747γ037) 110, 120, 1345.144,.243) 244, 24ς, 246. ΑἸά. εὡς Ϊεσραελ ςς, (64. ΠΔΓρ.) 1ο6. εὡὼς Ἰσραὴλ 82, 247. εὡς τοῦ ελϑειν Ιεζραελ 92. εἰς Ἰσραηλ 121. ὅϊαν. Οἷἶτοσ. ἕως τὰ ελϑέειν εἰς Ἱεξραελ 123) 2326, 242. δι. Νῖς. ὥς, ηἷῇ εἰσελθεῖν, Ατγῃῃ. 1. Αγπι. Ἐα, ως Ἰσραελ τς8, τοῦ ἐλϑεῖν εἰς Ἰεζράελ ΑΙεχ. ἀἴπες ϑεπίγερ ἰμ {εκγαἠεί, υρ. 

1. τῇ ̓ Ιεζάξελ] τὴν Ιεϑαξελ 19. α Τῇ 44,244. (246. υἱ νἰάειις.) γυναικὶ αὐτῷ] α 19» 82, 93, 1οϑ. ΟοΙΠΡ]. ῥγαιπμἶῖ. τῇ 44, ςς, 64, 
745) τού, 120, 123, 134, 144) 1ς8, 216, 242, 244,24ς, (246. υἱ νίάὁ- [γ.) 24). ΑἸά4. (δ, Νίς. “πάντα ἃ] παΐϊα οσα 19) 44) 71, 749 82, 93, τού, τοβ, 120, 123, 134) 1445) 216, 242, 247. Οοπρὶ. ΑἹά. κ πα τς8, ἐποίησεν] ἐποίει 445) τοό.. καὶ ὡς ἀπέκτεινε α καὶ ὅιαν. Οὗτος. καὶ ὡς ὠπέκεινε τὰς “προφήτας εἰ φμοπιοίρ ΤΩ, “πίνερίθ: ῥγορήείας αὶ, τὲς προφήτας] - τὰ Βααλ ι ς8. Ἔ Βααλ 246. ργϑηλγτ, ττάντας ΑἸεχ. Ατηι. τ. Ασα). ἘΕά. ἐν ῥομφαίᾳ } α ἐν 
144. ΑἸά.. 

! 
11. ᾿Ιεζαάξελ] - «γίελον ται, 24ς. ΑἸεχ. Ατπη. σ. - ἀγγέλες Ατηι. ἙἘΔ4. Ἰεζάξελ πρὸς Ἠλιὲ] ἡεκαδεὶ πμητῖωη:. σά Ε σα Ψυϊσ. πρὸς Ἦλις] - αγίελον 247). κα ΑΙά. ΕἸ σὺ] α εἰ 44, 64,γι, 745) τού, 119, 120, 121, 134, 158, 24ς, 246. ΑἸά. (δι. Νίς. Εἰ σὺ--Ἰεζάξελ 29] λα οὐπὶ ἰηζειτηεά. «(Οοπιρὶ. εἰ Ἠλιδ] , εἶ ΧΙ. εὖ Ἠλίας ΑΙοεκχ, καὶ ἐγὼ] καὶ ΕὙΩ εἰμι 19, 93, 1ο8, 246. καῤγὼ 64. ΑἸεκχ. ἐγὼ δὲ δαν. τάδε ποιήσαι---προσϑείη] ταδὲ ἐποιησαν μοι οἱ ϑεοι χαὶ ταδὲ προσϑειησαν ΧΙ. ἔς, πἴῇ ποιησᾶν, 19. ταδε ποιησαισαν με οἱ ϑέεοι χᾶι ταδὲ προσϑειησαν 74. ταϑὲ ποιησαισαν με οἱ ϑεοι καὶ ταδὲ προσ- ϑιεισαν 24ς. τοοιήσαι] ποιησαισαν 44, τ, 5559 04, 82, 92, τού, 

1οδ, 119, 120, 121) 123, 13.4.9. 144. 1ς8, 436, 242) 243, 244. 246, 247. (οπρὶ. ΑἸά, ΑἸεκ. δι. ΝΊς. Ασπῃ. τ, Αγπι. Εά, 81.ν. σσοι- ἡσειίαν 71. ποιησωσαν 0932. ποιήσαιεν Οβυγίοί, ἰϊ, 63). ὁ ϑεὸς] οἱ ϑέοι ς2, ςξ) 64, γι, 82, 93, 1οῦ, 1ο8, 119, 120, 121, 123, 134,144. 
1ς8, 236, 242, 2.4.3) 244) 246, 247. Οὐοπιρί. ΑἸά. ΑΙεχ. (δι. Νίς. ΟὨγυίοί. 1. εἶτ, Αὐτὰ. σ. Αση. Εά. δίαν. ὀτροσϑείῃ) τπροσϑειησᾶν 
445 52, ξ.) 64, γ1, 82, 92, 93) τού, τοβ, 1105) 120, 121, 123, 134, 
1445) 1:8, 236, 242, 243, 244, 246, 247. Οοιηρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. (δῖ, Νὶς. 
ΟἸυγίοί, 1. οἶε, Ατπι. τ. Αστη. Εά. δίαν. - μοι Οδοσρ. ὅτι ταύ. τὴν ὅς. δὰ ἔπ. ςοπι.] εἰ μὴ αὔριον τὴν ψυχήν σου ϑήσομαι ὡς τὴν ψυ- Ἁ χὴν ἑνὸς τῶν τεϑγηκότων ΟΠιγίοίξ, Ιος. οἶς. (ΟΕ ἰ. 738. εἴ χὶ!, 22).) Ι Ν Ῥ ᾽ Ν 3 ΗΜ Ὁ κα ; 

ὅτι ταύτην τὴν ὧραν αὔριον] εἰ οὐκ αὔριον ἐν ταὐτῇ τῇ ὥρᾳ ΑΥτη. 1. 
ΔΑγτὰ. Ἐπ. ταύτην τὴν ὥραν] τὴν ὥραν ταύτην ΑΙεχ., ἐν ταύτῃ τῇ 
ὥρᾳ 5[Αν. αὔριον) οτ' 92. καϑὼς ψυχὴν] καϑως ἔχειν ΧΙ. 
α Ψυχὴν 119, 247. ΑΙά, ἐξ αὐτῶν] εξ γι. τατων 24ς. 

Π]. Καὶ ἐφοθήϑη] ργαιποίτε. καὶ ἡχεσεν ται. Καὶ ἐφοξήϑη---ψυ- 
χὴν αὐτϑ] καὶ ἔφυγεν Ἠλίας ὁδὸν ἡμέρων τεσσαράκοντα ΟἸιγίοί. ἢ, 
γ,38. (1]. ἤκεσεν Ἠλίας καὶ ἔφυγε δες. ΟΥ̓, ΠΙ. 557.) καὶ ὠπῆλϑε] 
α καὶ Ατπη. 1. Ασῃ. Εά. κατὰ τὴν Ψυχὴν αὐτὰ] τῆς ψυχῆς χάριν 
αὐτὰ 8'4ν. ψυχὴν αὐτῇ] ψυχὴν εαυτα ἢ], 93, τοϑ, 246. ΑἸεχ. 
α αὐτῷ Αγπ,. 1. Ασι. Εά. 
Απῃ. «. Αγ, ΕΔ. Θεοῦ. δῖαν. εἰς Βηρσαβεὲ] εἰς Βηρσαξεαι (υϊ 
ὥυργα) 93. Οοπρ. γῆν ᾿όϑα] ἢ εξιν τὰ [μδὰ 10), 8295 93) τοβ, 
Οοπηρί. τὴν ᾿Ιόδα ΑἸεχ. εἰς γῆν Ἰόδα ΑτΩ.. 1. Ααπι. ΕΔ. ἀφῆχε] 
αφηκας 242. ταιδάριον αὐτῷ}, αὐῇα 4.36, 2,2. 
ΟΝ. Καὶ αὐτὸς} καὶ ἐκεῖνος αὐτὸς 8ϊδν, Οἰἶτορ. αὐτὸς δὲ 5]αν. 

καὶ ἔρχεται] -Ε Ἦλιας 92. καὶ ἦλθεν 



ζ ὦ 
Γ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ: 

᾿ ΚΕΦ, ΧΙ 
ΩΣ 2 “2 «λ εἐ “ νι ΓἜῚ"᾿ 2. “ ς ᾽’ ε ὌΝ .».κ .Ν . 

αὑτὸς ἐπορεύϑη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸν ἡμέρας, καὶ ἦλϑε χαὶ ἐχάψϑισεν ὑποχάτω ῥᾳϑ μὲν, χαὶ ἠτήχατο. 
9. ν ἴω Ν ς . ’’ Ν ἙΝ ΄ : 2» 3» »κ»ὲ 

τὴν ψυχὴν αὐτῷ ἀποθανεῖν: καὶ εἶπεν, ᾿Ικανέσϑω νῦν, λάδε δὴ τὴν ψυχήν μου ἀπ᾽ ἐμδ. Κύριε, 

ὅκι οὐ χρείσσὼν ἐνώ εἰμι ὑπὲρ τὰς πατέρας μου, Καὶ ἐχοιμήσϑη χαὶ ὕπνωσεν ἐχεῖ ὑπὸ φυτό ὅτι οὐ χρείσσὼν ἐγώ εἰμι ὑπὲρ τὸς ρας μου. ἔχοιμ ὃ φυτόν. ς 
σπτον---.-.-.-.-.. ..... 

". ς : 9.9. ».ο4 -- ρ᾿ ΗΝ 4 Ν.ι.2 ΄ ς 

χαὶ ἰδέ τις ἥψατο αὐτϑ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ανάςηϑι χαὶ φάγε. Καὶ ἐπέδλεψεν Ἢλιδ' χαὶ ἰδὲ 6. 
. », 2, Ὁ} Ζ΄ 3 ΄ - ͵΄ ὕδα] : Ν, ϑῳᾳῳ ἊΜ »μ» “ 

προς χεφάλης αυτᾶ εἐγχρυφίας ολυρίτῆς χα! χαψάχης υδα!ο(" “χα! ἀγεςη χαὶ ἐῷφαγε χαι ἐπίιε, χαὶ 

ἐπιςρέψας ἐχοιμήϑη. Καὶ ἐπέςρεψεν ὁ ἄἅγ[ελος Κυρίου ἐκ δευτέρα, χαὶ ἥψατο αὐτξ, χαὶ εἶπεν 7. 
5» “Ὁ ΄ Ψ Ν 9 " ἰτὰν ε εἉ] 

αὐτῷ, ᾿Ανάςα, φάγε, ὅτι πολλὴ ἀπὸ σᾷ ἡ δός. 
Ν 2 Ν ἊΨ», ἂκν»ἤν ΝΣ) 

Καὶ ἄνες, χαὶ εἐῷαγε, χαὶ ἐπιε" χαὶ ἐπο- 
7 3 3 7. ρῳ 7 3 Ζ΄ . ὅδ ες “ Ν 4 ’΄ ΄) Ε᾽) 

ρεύϑη ἐν ἰσχύϊ τῆς βρώσεως ἐκείνης τεσσαράκονϊα ἡμέρας καὶ τεσσαρἄχον)α νύχτας ἕως ὄρες Χω- 
ρήξ. Καὶ εἰσῆλθεν ἐχεῖ εἰς τὸ σπήλαιον, χαὶ χατέλυσεν ἐκεῖ" χαὶ ἰδὲ ὅημα Κυρίε πρὸς αὐτὸν͵ 

- 3" ΕῚ [ω] δ ἰδ 9 ῳ ἰδ τ 

καὶ εἶπε, Τί σὺ ἐνταῦϑα Ἢλιά ; Καὶ εἶπεν ἬἪλιδ, Ζηλῶν ἐζήλωχα τῷ Κυρίῳ «“αντοχράτορι, 
ς Ἁ ᾿ ΄ 

ὅτι ἐγκατέλιπόν σε οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήῆλ' τὰ ϑυσιαςήριά σου λατέσχαψαν, χαὶ τοὺς προφήτας σου 
95. ν΄ Ν 3 ΄ -ς " Ἁ ΄ ρὼ 2 

ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, χαὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώταϊος, καὶ ζητδσι τὴν Ψυχής μδ λαξεῖν αὐ- 
΄ 2 ἊΝ» 983Ὀ;ἈῈἈΔΧ 

τήν. Καὶ εἶπεν, ᾿Εξελεύσῃ αὔριον, χαὶ ςἥση ἐνώπιον Κυρίου ἐν τῷ ὄρει" ἰδὲ “παρελεύσεται Κύ- 

. χαὶ ἰδὰὸ πργεῦμα μέγα χραταιὸν διαλύον ὄρῃ χαὶ συντρίξον πτέτρας ἐνώπιον Κυρίβ. ἐχ ἐν τῷ βθίος" χαι 08 πζγευμᾶ μεγὰ Χρ θη β θ θΙ8, 8δχ εὐ τῷ 

ΜΜοίᾳ. ὁδὸν ἡμέρας] ἡμέρας μιᾶς ὁδὸν Αττα. τ. Ατῆχ. Ἑ4ά. ὑπο- 
κάτω ῥαϑμὲν] ὑπὸ τὴν ῥάμνον ΟἸεπι. ΑἸεχ. ἱ. 5χγ6. ῥαϑμὲν] Ραμα 
11. ραϑμαι 44.- ραϑὲμ 71. ραϑάαμειν 82, 93, τοϑ. ὥρκαϑε 
ῥαθμὲν ([ς) 151. ρωϑμεν (ἀ}. ἂπ ρωσμεν) 243. ραϑμας 44ς. 
Ῥυδεπηῖτῖ, αρκευϑὲ 247. ῥαϑῶμ, ΟΟμρὶ, ἠτήσατο!] ἡψήσατο (0) 
τοό. τὴν Ψυχὴν 19] τὴ ψυχὴ 93. τὴν ψυχὴν αὐτῷ ἀποθανεῖν) 

247. Οομρὶ. Αἰεχ. ἐν τῇ ἰσχύει )φ4ς. βρώσεως ἐχείνης] καὶ ἐχείγης 
Οεοτρ. τεσσαράκοντα τ" -- νύκτας] ἡμερᾶς τεσσαρακοῦα καὶ γυχ- 
τᾶς τεσσαρακονῖα 44. ἕως ὅρες] -[- τε Θεξ ςς, 64γ 119,18, 246. 

ΑΙ4. Αἰεχ. Ασγη). τ. Ασα. Ἑ4. Οεογρ. δ8[αν. Χωρή6]) ΓΘ. τὰ 

ΧΙ, γ4,), τού, 121, 123γ) 134» 1449 2106, 242, 244) 247). Αἴεχ. Οἱ, 

Νῖς. ἐν Χορέθ Ατπι. 1. Ασγῃ). Ἐά. 
ϑανατὸν φῇ ψυχῇ αὐτὰ Απη. τ. Ατην. Ἐά. δίαν. εἶπεν] ἵπε (Πς) ΙΧ. Καὶ εἰσῆλθεν] καὶ ηλϑὲν 24.-. ἐκεῖ 1] α ζ9. καὶ 
242. Ἰχανέσϑωϊ 7μεπεῖν κεἰδὶ Τροναίιε Ἡϊετοπ. ἱκανόν ἐςὶ Ατπι. κατέλυσεν] α και 2447. ἐκεῖ 22] ἐν αὐτῷ δῖαν. ῥῆμα Κυρίξ πρὸς 
ἙἘά. Ἱκανάσϑω νῦν]  Κυριε 123. Οοιηρί. Αἰεκ. ἱκανώσϑω τὰ 
γῦν ΟὨγγίοῖς. ἢ. ς ς7. ἱκανόν ἐξὶ Κύριε Αται. 1. ἱκανόν ἐς νῦν μοι 
ϑίαν. ἔς, ἤπε νῦν, Οεοῦρ. λαδε δὴ] , δὴ γι, 24ς. Αἴεχ. ((γ- 
(οἵν. ἴ. 220. αἱ. ἄρον.) Αταν. «. Ασπι. Ἐά4. λάᾶδε δὴ νυνὶ 85|4ν. Οἰἶτοξ, 
λάξε δὴ--- Κύριε] ἐοἰϊε απίπιαπι πεεαρῃ : Ἡϊΐετοθ. π᾿ ἐμξ] υπὶ ἐμοῦ 

ὅτι ἃ 

σων ἐγώ εἰμι] κρεῖσσον εἰμι ἐγὼ 93,342. ἐγώ εἰμι] ΤΥ. τού, 1ο8, 
1345) 144. (ὐοπῃρ!. δι. Νίο, Ὁ υγίοίξ, ἰος. οἶς. (ΟΕ, 1, γςο. 11. ς ςγ7.) 
ὑπερ τὲς} πάρα τῆς 123. ὑπὲρ τὰς πατέρας μον] ὑπὲρ τὰ ττατρός 
μὲ ΑΙά. 

ν. Καὶ ἐχοιμήϑη] Ἠλιὼ δὲ ἐκοιμήϑη 8ϊαν. Οἶτος. καὶ ὕπνω- 
σεν ἐχεῖ ) καὶ ἔκέι ὑπνωσὲν 19. κα ἔχει 24ζ. Αὐτη. σ Ασπ). Εά. α δῖαν. 
Οὔτοσ. ἐκεῖ ὑπὸ φυτὸν] ὑπὸ φυτὸν ἐκεῖ Οοιτρὶ. ὑπὸ φυτόν] ὑπο 

τὸ φυτὸν 44) 134γ 230, 2427 247. (Αἵ. Νίς. υπὸ τῶν φυτῶν 93, 1:8. 

ὑπὸ τὰ φυτόν (ἢ) 24ς. καὶ ἰδὲ τίς] καὶ ἰδὲ ἄγίελος Κυρίου 5[αν. 

τίς ὕψατο] τίς ἄγίελος ἥψατο Ορπιρὶ. ἥψατο αὐτῇ} ἤγγισε πρὸς 

αὐτὸν Α΄. τ. Αγ. Εά. ᾿ καὶ εἶπεν αὐτῷ ],καὶ λέγει ΑΓη). 1. ΑΓΠΊ. 

ἘΛ. ᾿Ανάςηϑι καὶ φάγε] ἀναςὰς φάγε, ὅτι μακρὼν ἡ ὁδὸς ἀπὸ σὰ. 

Ῥγοοορ. ἴπ Ο δῖ. Νίς. ((Ε, νεῖν 7.) δῶνγε, εἰ »πναπάμεα Ἠϊετοη. ἀνά- 
ςηϑ φάγε καὶ πίνε ϑἷαν. ΜΙοΐᾳ, 
α καὶ ΑΙεχ. 8᾽αν. Οὔἴτγοζ. 

ΨΙ. Καὶ ἐπέδλεψεν δεο. ἀἀ βῃ. οοη1.1 καὶ ἐπιδλέψας Ἠλιὰ ἔφαγε 
καὶ ἔπιε, καὶ ἐπιςρέψας ἐκοιμήθη, ογη ες Ἱπιογτηθάϊ!5, 51δν. Οὔἶτορ. 
ἨΛΩΩ͂ "93. τοϑ. Οοπηρί. καὶ ἰδὲ πρὸς κεφαλῆς αὐτῷ} προς κεφαλης 
αὐτὰ καὶ ἰδου 2453, 244. ἐγχρυφ. ὀλυρίτ. καὶ καψάκ. ὅδατ.Ἷ ραπὲς 
εοἰϊνείάα, εἰ υα: ἀφια Ἡϊεῖοθ. ὀλυρίτης} ὄλυρειτης 93. ολλυριτῆς 
242. κρίϑινος ΟἸεπι. ΑἸοκ. 1. οἷ, καψαάκης} καμψακης 92, 110, 

121, 123) 134) 1447 2429 243. Οομηρὶ. ΑἸά, δι. Νίς. καὶ ἀνέρη 
ἄς. δὰ ἢπ. σοῦ} " 82. ὠνέρη] -- λιας 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Ν 

καὶ 

καὺ φάγε] -ἰ- καὶ πιε τς8. Οδογρ. 

αὐτὸν} ἄγίελος Κυρία ἦλθε πρὸς αὐτὸν 81.ν. Οὔἴχρορ. πορὸς αὐτὸν] 
προς λιε 246. ργαπιῖι. ἐγένετο Αὐτὰ. 1. Αττη. ἘΔ... ῥγαπιῖτε, ἦλϑε 
Οεοῖς. καὶ εἶπε--Καὶ εἶπεν δὰ ἰηἶζ. σοπλ. 11.} καὶ εἰπεν αὐτω ζ0. 
Τί σὺ] τι σοι το, τοϑ. Οομρ. ΤῚ σὺ ἐνταῦϑα Ἠλιέ] τί εἶ σὺ 
Ἐλιά Αχτ. τ. ἄσῃ. Εα. 

.242. Κύριε] α 19, 82) 93, τοΒ. Οοπιρί. Ομγγίοί. 1. οἷ. Χ. Καὶ εἶπεν Ἠλιὰ], Ηλιε 44. Ἠλιὰ] λια (δὲ ἱπῖ) 93. 
ὅς. δά ἤπ. οοπι.} πέφμε δπῖηι πιο ἰον ἤιπι ραϊτί δες πιεὶς. Ἠϊετοθ. κρείσ. Ζηλῶν ἐξήλωκα] Ζηλον ἐφηλωκα (ἔς ἱπῆ4) 246. «πιμίαπεῖο αηιμίαιας 

αι Ογρυ. ἐφήλωκα] ἐζηλωσα 44. Αἰεχ.. τῷ Κυρίῳ ταντοχρά- 
τορι] Τοοπιῖπο 1 εο ογιπίροιεκεὶ Ογρτ. πσερὶ Κυρία (ΘεΣ) τοαντέκράτο- 
ρος ϑῖαν. Μοίᾳ. ᾿σαντοκράτορι] ονεπία ἐεμεμεὶ 5 γΓ. Βα. Ἡθῦγ, ὅτι 
ἐγκαϊέλιπον] οτι κατελιπὸν ΧΙ. οτι ἐγκαελειπον 93, 158, 24ς. ΑἸεχ. 
Οδι. Νίς. ᾿ ἐγκατέλιπόν σε) κα σε 44. ἐγκαἸέλιπον αὐτὸν Οοτρ: 
οἱ υἱοὶ] α οἱ 242. τὰ ϑυσιαςήρια ρμχοιτηϊτε, καὶ δίαν. Οἶτορ. τὰ 
ϑυσιας.---ἶἰν ῥομφ.} Κύριε, τὰς προφήτας σε ὠπίχ]ειναν, τὰ “υσιαςήριά 

σου κατέσκαψαν Οὐρεη. '). ςγ4. ἔς, πἷἢ καὶ τὰ ϑυσ. ΟἸγίοίξ. ἰχ. 

139. ((Ε. Οήρεη. ἱν. ό::, 629. εἰ (Ὁ γγίοίξ, χ. 40. χὶ. 41. χιῇ, 228.) 
κατέσκαψαν] ἐϊγογαπὶ ὅγτ. Βατ-εθτ. καὶ τοὺς τοροφήτας] Παθεῖ 
καὶ ἴῃ ομαγαᾶς. τηΐπογε ἍΪεχ. καὶ ὑπολέλειμμαι] καὶ ὑπολείφϑην 
᾿(Πο) τ9. και ὑπελειφϑὴν 82. Οοπιρὶ. ΟΒγγίοῖ!. νἱ. 2Ζ6ο. καὶ νπεληφ- 
ϑὴην 93, τοϑ8. καὶ ὑπολελυμαι τού. α καὶ Απη. 1. Αγ. Εά. καὶ 
ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατος] καὶ ἐγὼ ὑπελήφϑην μόνος Οήρεη. Ἰ. 
εἶς, (ΟΥ, πϊ. 219, 296.) κα γὼ περιελείφϑην μόνος Αἴδιδη. ὁϊ. τό. δ; 
γεπιαη ἐρο (ἰμαγίμς Ογρτ. μονώτατος] μονοταῖος τοῦ, 44:. μό- 

νος ΟἸγίοί. 1. εἴς. τὴν ψυχήν μου} μου τὴν ψυχὴν 11. κ τῆν 
246. λαθεῖν αὐτήν] ργαταῖτ. τε ΧΙ. ὥραι Αἰμδη. 1. οἴ, α ΟἸνγ- 
(οἵ. 1. οἷ. σιυΐένγε α πιε. Ογρσ. αὐτήν Οεοῖρ. 

ΧΙ. Ἐξελεύσῃ] εξελευσει ς9, 93. εκίες Ἰτεῃ. 1. ἵν. ο. 37. ἐξελεύ- 
σῃ σὺ Αττη. 1. Απῃ. Ἐά. αὔριον] α το. Οοπιρ. καὶ ςήσῃ] 
καὶ ςᾶσεει ς9ς.«. ἐνώπιον] ἔναντι Οτίρεῃ. ἵν. 234. ἐνώπιον -“ὅρε!] 
ἐν τῷ ορεὶ ἐνώπιον Κυριξ 121) 247. ΑΙεχ. ἐπ εοη ῥεῦίε Τοπιϊε- Ἡςαι. 1. 

ἔφαγε! α καὶ Ατγπι. τ. πῃ, Ἐ4ά. καὶ ἐπιρρέψας---καὶ ἔπιε '᾿ι΄ οἶτ, ἐν τῷ ὄρει!) α ΧΙ, 44, 52). 59, 74. 92, τού, 120, 134) 144γ236, 
σοι. 8.1 αὶ οὐπὶ ἱπίεττηεί, ο΄. , 242. -Ἐ ἔχεῖ πῇ. 5. πη. Ἐά. ἰδὲ 15} ῥγϑι. καὶ ς9) 93. 

ΝΠ. θεείξ τοῖμπλ σοπηπηα 82. Καὶ ἐπέρρεψεν] καὶ ἀπεζρεψεν (οπιρὶ. ΑἸεκ. Αστιν 1. Ασπὶ. Ἐ4. Θεογς. δῖαν. Μοίᾳ. ἰδὲ γὼρ 8ϊαν: 

24η. ὃ ἄἅγίελος ΚυρίΕ} α Κυριᾷ 246. , ὁ Αἰά. καὶ ἥψατο αὐ Οἶτορ. ἰδὲ τοαρελεύσεται ἸΚύριος] εἰ ἐεεε ἔοπείπης ἰγαηβει ἵτεῃ. Ϊ, 
τῷ Ὲ ἥγ[ισε πρὸς αὐτὸν Ατπι. τ. Ατη. Εά, ᾿Ανάςα] αναςηϑι ΧΙ, εἶϊ. παρελεύσεται Κύριος} Κύριος ταρελεύσεται Κύριος ((ο) 10, 

44) δδν 71) 749 92, τού, 1οϑ, 120, 121, 1235 1345 144) 148, 236, 
ἀνάςηϑη (ἢς) -΄ 242, 243) 244, 24). Οοηλρί. ΑΙά. Α]οχ. (αἵ. Νὶς. 

24ς.- φάγε) ργαυγἶεῖ. καὶ τοϑ, 246. Οοτηρί. Ατπι. τ᾿. Αστιν. Ἐά. 
καὶ φάγε καὶ ττίε Οἐέδτᾳ. ἔς, αϑίχυε ργΐπιο καὶ, δῖαν. Μοίᾳ. ὅτι 
πολλὴ---ὁδός} ὅτι πολλή, ἐσιν ἀπὸ σὰ καὶ ἐντεῦϑεν ἡ ὁδός Ατηι. 1. 
Αται. Ἐά. ὅτι πολλή ἐριν ἡ ὁδός σου. Οξοῖρ. ὅτι τολλή σοι ἐεὶν ἡ 
ὁδός. ϑίαν. Οἷἶτοςν. ἀπὸ σὲ ἡ ὁδό;} ἡ οδος απο σα 242. 

ΙΠ. Καὶ ὠνέρη]  Ηλιας 82. καὶ ἔφαγε] α κἀὶ Ατπ;. τ. 
Απῇ. Εά. ἐν ἰσχύϊ] εν τῇ 'σχυ! 11, 445) τς) 64, 93) 1ο8, 121) 123, 

1ο8. Τὰ. ς9, 93. Οομρὶ. ΑἸεχ. 
9, 82, 1τοϑ. Οοἴηρ!. ΑΙεχ. Οήρεη. 1. οἶς. Απη. τ. Ασηι, ἘΔ. ϑ8[δν. 
Οἴἶτορ. κα καὶ "δὲ 93. πνεῦμα μέγα] ΤΥ. τοό. λα μεγα 246. 
καὶ κραταιὸν] α καὶ Οήρεα. Ἰ. εἶξ. διαλύον ὄρη] διαλνων ὁρη τοῦ. 
φεὶ ἀϊ)οίνει νιοπίες Ἰτεη. ἴοο. οἷς. ῥγθοπηῖτς. καὶ ΤΠδοάογοῖ. Ως {9. ἱπ 
3 ες. ἀἠγοίνεης πιοπέσε ϑγζ. Βατ- Ἠςδτ, ὃ ὄρη διαλύσει Ατπι. τ. 41}. 
4υς οππηε5. Αστη. ἘΔ. διέλυεν ὄρη Θεοῦξ. καὶ συντρίξον] κᾶν σὺν" 
τριδων ς9, το6. εἰ ἐραίέγει Ἰτεῃ. 1. οἷϊ. 
(σονεηείημμθη4) ρεῖγα; ϑγύ. Βατ-εῦτ. συνέτριδε πέτρας Οεογξ.  Ὑ 5" 

Ὁ 

καὶ ἰδὲ πνεῦμα] α ιδα 11, τῷ 44). ““" 

8. 

9. 

10, 

11. 

τ νδοῦ 
συντρίξον πτέτρας] εὐπίεγρ,}»: 5 



ΚΕΦ. ΧΙΧ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
“ ΄ ἊΝ, Ἀ, ᾿ [ων ΕῚ ρ ρΦ ᾿ 12. πγεύματι Κύριος" καὶ μετὰ τὸ πνεῦμα συσσεισμὸς, ἐκ ἐν τῷ συσσεισμῷ Κύριος" Καὶ μετὰ τὸν 

. »Ὃ 9 2 "ο ; φῶ ; “" .Ν 7 

13. συσσεισμον πυρ, ἐκ ἐν τῷ σσυρὶ Κύριος" χαὶ μετὰ τὸ ποῦρ φωνὴ αὔρας λεπῆης. Καὶ ἐγένετο 

5. 

( 

ε ν 3 Ν ΣΙ ͵΄ φΦῸ } α ρο 9. “ὁ 2 ς» "ὁ ς 

ὡς ἤχεσεν Ηλιδ, χαὶ ἐπεχάλυψε τὸ πρόσωπον αὐτῇ ἐν τῇ μηλωτῇ αὐτξ, χαὶ ἐξῆλθε χαὶ ἔςη ὑπὸ 

14. 
΄ Ν 3 Ά.Ν 3 - μὋ 9 Ν Ὧν σπήλαιον" καὶ ἰδὲ πρὸς αὐτὸν φωνὴ, χαὶ εἶπε, Τί σὺ ἐγταῦϑα Ἠλιά, Καὶ εἶπεν ἬἨλιδ, Ζηλῶν 

ξζήλ “" Κ ΄ ΄ “ ᾽ σὴ 7 Ν ΄ ς: εν» ΄ ΙΝ 93 
ἐρφήλωχα τῷ Ἀυρίῳ «“αντοχρᾶτορι, ὁτι ἐγχα]έλιπον τὴν διαϑήχην σὰ οἱ υἱοί ἱἰσραηλ" χᾶιϊ τὰ υ- 

7 ΄ ρ" - 3 Η 2 σιαςήριά σδ χαϑεῖλαν, χαὶ τὸς ποροφῆτας σε ἀπέχτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, χαὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μα- 
΄ ΄- “ ῳ β 3 

γώτατος, χαὶ ζητδσι τὴν Ψυχήν με λαξεῖν αὐτήν. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς αὐτὸν, Πορεύε, ἀνά- 

φρεφε εἰς τὴν ὁδόν σα, χαὶ ἥξεις εἰς τὴν ὁδὸν ἐρήμα Δαμασχξ' χαὶ ἥξεις καὶ χρίσεις τὸν ᾿Αζαὴλ 
9 ΄ “2 2 -ς 9 3 ςε 

. εἰς βασιλέα τῆς Συρίας' Καὶ τὸν ᾿1δ υἱὸν Ναμεσσὶ χρίσεις εἰς βασιλέα ἐπὶ ἸΙσραήλ' χαὶ τὸν 
ε δ εἣΝ Ν ΄ 2 ͵΄ 5 Ν " Ν»ν Ν ΄ Ως ε ΄ 

. Ελισαιίε υἱὸν Σαφατ χρίσεις εἰς προφήτην ἀντί σᾶ. Και εἐςὰᾶιΐ τὸν σωζόμενον ἐχ ρομφαίας 
3 ον Ζ ᾿ς 7 3 ε , - 

. Αζαῆλ, ϑανατώσει 1δ' χαὶ τὸν σωζόμενον ἐχ ῥομφαίας ᾿Ιὰ, ϑανατώσει Ἑλισαιέ. Καὶ χατα- 
΄ 2 2 Ν ε ΄ “ ΄ » ΄ ϑ ΄ πῃ 

λείψεις. ἐν σραὴλ ἑπ]ὰ χιλιάδας ἀνδρῶν, πσάντα γόνατα ἃ ἐκ ὥχλασαν γόνυ. τῷ Βάαλ, χαὶ κᾶν 

τρας) πνευμα (τηεῃά.) γ1. ἐνώπιον Κυρίου 29} ἕν τῳ ὁρει 44), ς2, 
74) 927) 106,.120, 123») 1345 1447γ236, 242. ΑἸά. (ει. Νίς. ρῥγωπιῖτ. 

ἐν τοῖς ὄρεσιν Οεογξ. γαῖ. ἐν τῷ ὄρει ϑίαν. οὐκ ἐν 19] ργρεπηῖ. 
καὶ 244. Αττη. τ. Ατπγ. Ἐά. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν Οφοτρ. ϑίαυ. ἐκ ἐν τῷ 
νεύματι Κύριος] εν τῳ πνευμαᾶτι Κυριβ 11. εἰ πον ἐπ (ῥίγώμ Τορείπως 

Ιτεη. 1. οἶς. ἢςς οπιηο εἰ, ὅγγ. Βαγ- Ηεῦτγ. καὶ μετὰ τὸ πνεῦμα) 
« καὶ Οὐρεη. ]. εἰ. οὐκ ἐν τῷ συσσεισμῷ) εἰ πορ ἐμ ἐδ "ποίμ Ἰτθη. 

ἰος. εἶς. ργξετηῖτι, καὶ ὙΠεοάογεῖ. 1. οἶς, Ατπη. τ. Ασπι. Ἑά. Θεοῖς. 
ϑίᾶν. πο ἱμ σοπινιοίίομε Δ αὶσ. τῷ συσσεισμῷ] το (ἢς) συσσεισμω 

59. 
ΧΙ]. οὐκ ἐν τῷ τυρὶ] ρτγδπηϊττ. καὶ 71. Ὑπεοάοτγει. ]. οἶς. Αἰτῃ. 1. 

Αγ. ΕἘά. σεογρ. δίαν. Μοίᾳ. δἰ ποη ἐπ ρπθ ἴγεη. 1]. οἷζ. 

ἄς, αὐ ἤη. οσοπι.} εἰ 2οΙῇ ἱρπενι υοχ ἀργὰ ἱοπμὶς. Ιτεῃ. 1. εἶτ, φωνὴ 

αὔρας λεπῆης] φωνὴ φωτὸς λεπῖξ καὶ ἐκεῖ Κύριος δΙαν. Οἶτορ. δέϊες 
σεν ἐεπμῃ. Ψυϊρ. λεπῆης} -ἱ κῴκεϊ Κύριος τ9, 44) ς2, 64, 74) 

92, τού, 119, 120, 123», 1ς8, 236, 243) 246. (ουρ!. ΑΙά. ΑἸεχ. (δι. 

ΝΙς. -Ἐ καὶ ἐκεὶ Κυριος 59, 1ο8, 1219) 1349) 24ς) 247. Ατιῃ. ι. Απῇ. 

Ἑὰ. Οεογρ. δ[αν. Μοίᾳ. ΄᾿-Ἐ ἔχει Κυριος γ1.. 
ΧΙΠ. Καὶ ἐγένετο) , ἐγένετο 44. 

59, 82, 93. το8. (πρὶ. Απη. τ. Αγπι. Ἐά, δῖαν. Μοίᾳ.α μηλωτῇ 
αὐτῷ} μηλωτῃ εαυτα 11,246. ΑΙεχ. «αὐτῷ Αγ. τ. Απη. Ἐὰ. καὶ 
ἔφη] αῖο. ὑπὸ σπήλαιον] ὑπὸ τὸ σπηλαιον ΧΙ], 44) ς 5) 64, 71) 74, 
τού, 119, 123) 1342) 144, 1ς8, 2106, 242, 244) 24. 247). ΑἸΙά. ΑΪεχ. 

Οαῖ. Νῖίο. παρὰ τὸ σπηλαιον 19, ς9, 82, 93. τοϑ. (ΟπρΡΙ. πρὸ σπη- 
λαίου ϑίαν. καὶ ἰδὲ} καὶ ηλϑὲ 71. καὶ ἰδὲ δζς. δὰ ἔπη. ςοπ}.} 

κα 59. πρὸς αὐτὸν φωνὴ] φωνὴ προς αὖον 44, το6. ῥγρεπηῖε. ἐγένεο 
Θεοῖς. Τί σὺ] ἰδὲ συ 82. τι σοι τοϑ8. Οοπιρὶ. Ομιγίοίε. χὶϊ. 328. 

τί εἶ σὺ Ατι. τ. Αγιῃ. Εαὰ. ἐνταυϑα Ἠλιώ] ὧδε Ἠλιώ ΟἸιγίοῦ. " 

οἷϊ. ; 

ΧΙΨΝ. εεῖϊ τοῖυπὶ σοΠΊΓΩ)Δ 99. Καὶ εἶπεν Ἠλιδ}) , Ηλιου 44. 

α 242,24). Ζηλῶν ἐζήλωκα] “πιμίαπε ππεμίαιμες (πὶ 1,Δξι. ἐζη- 

λωχα) ἐζήλωσα ΑΙοχ. τῷ Κυρίῳ] Α τῷ (δι. Νιῖς. τῷ Κυρίῳ 

τοαντοχράτορι] τω Κυριω Θεὼ τταντοκραΐορι 93, τοΒ. (πρὶ. τω Θεὼ 
ταντοχραΐορι 1ς8. 2ονιὶπο 7) εο οπιπίβοίεπι 1,λξι. τοαντοκράτορι] 

παντοκράτωρι (Π0) 245. ὅτι ἐγκαέλιπον] οτι ἐγκατελείπον ι ς8. 
ΑΙεχ. αοτι 24ς. ὅτι ἐγκατέλιπον-- Ἰσραὴλ) ὁτι εἐγκαΐελιπον σε 

νιοι Ἰσραὴλ 19. φαία «ἰεγεἰ ἰφμεγμηᾷ ἰε δὶ ζγαεὶ [δϑ, τὴν διαϑή- 
κην--- Ἰσραὴλ] οἱ νιοι Ἰσραὴλ τὴν διαϑηκην σα 11. ὥς, ἔπε οἱ, 246. 
τὴν διαϑήκην σε} σε 111, 19, 93. 1ο8. τὴν διαϑηκην σοι 1324..ἁ, ὀ οἱ 
υἱοὶ Ἰσραήλ] α 19, 1538.Ὁ(ἃ καὶ τῶ ϑυσιαρήρια] α καὶ ΧΙ, 44» ς ς» 74» 
93. 1ού, τοϑ, 110») 121) 1347) 1449) 1.8, 236, 242, 24) 247. ΟΟμΡΙ. 
ΑΙά. ΑΙεχ. Αγ. Ἑά. καϑεῖλαν] καϊεσκαψαν 19, 93. Οοπιρί. 
7Τμη. Μ, Ῥ. 216. (ΟΕ, νεγ. το.) καϑειλον 44» 5.8», 64. 82) 92, τού, 
119») 121) 123» 1347) 1445) 1ς8,.236, 242, 24) 247. ΑΙά. (δι. Νι!ς. 

Ομιγίοῖ, Ιος. οἷ. καϑηλον 246. καὶ τὰς--ἐν ῥομφαίᾳ] τὲς προ- 
φήτας σε ἐπέχϊειναν, εἰ ροηῖς δηἴς καὶ τὰ ϑυσιαςήρια, Ταϊίη. Μ. ἰος. 
οἰξ. ἐν ῥομφαίᾳ} ἐν ρομφαιαις Π]. καὶ ὑπολέλειμμαι]) α και 

ι19. Απῇ. 1. Αστιν. Ἐά. καὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ. μονώτατος] κργὼ 
ὑπελείφϑην μόνος Τυἱη. Μ. ΟΠγγίοί 1. οἷξ. οἰ γεπιαηβ ἐρο (οἰδιατίμς 

[248.. ὑπολέλειμμαι] ὑπρλήφϑην (60) 19. υπεληφϑὴν 93. ὑπο- 
λέλειμαι (Ης) το6. υκελειφϑὴν τοϑ8. (Οοπηρ!. υἱὲ νἱἹάετυτ.) νπολε- 
λημμαι 242. τὴν ψυχήν με] μα τὴν ψυχὴν 246ς λαξεῖν αὖὐ- 

τήν] ΡΓαι. του 242. κα [υἹππ. Μ. Ομιγίοξ. 1. εἰἱϊ. αυΐενγε ὦ »πξ. 

[Δ8ι. 
ΧΨΝ. Κύριος] α 158. πρὸς αὐτὸν] προς Ηλιε 242. ἀνά- 

ξρεφε] Ῥγαεηντ, καὶ 44) 59) 93. 108, 123, 236, 243, 344. ΟΟΠΊΡΙ. 
νος. 11. 

᾿᾽ Ν 
και μέτα 

καὶ ἐπεκάλυψε] αὶ καὶ 44. 

σαι. Νὶς. εἰς τὴν ὁδὸν 25} α τὴν ς9, 93, 1ο8. Οορ!. κα ες 121. 

ἐρήμε} α Οεογρ. Δαμασκξ] Δαμασκὸν 93. καὶ ἥξεις 25], ΧΙ, 

19. 44.) 529 ξ8,) ξ9,) 74» 82,93, ΙΟύ, τοβ, 21) 123) 134, 144. τς8, 
4306, 2425 243) 244) 24ς, 246, 247. (οχρὶ. ΑἸά. (αι. Νίς. Θεοῖς. 

δίδν. καὶ χρίσεις) καὶ χρήσεις 19, 93. -Γ ἐκεῖ (ἰπῖες ὕυπςο8) 
ΑΙεχ. τὸν ̓ Αζαὴλ] τον Ασαηλ 242. διλδεῖ τὸν ἴῃ ομαγαῶ. τιΐποτε 

ΑΙεχ. τὸν ᾿Αζαὴλ ὅζο. δὰ ἤη. οοπ).} α 9. εἰς βασιλέα], εἰς 
ις8. εἰς βασιλείαν (ῆς ςοιι. 64.) δι:αν. τῆς Συρίας] ἐπι Συριαν 
19, 93. Οοπιρὶ. ἐπὶ Συριας τοϑ. α τῆς 246. ᾿Ασυρίων Ατπι. τ. 
τη. Εά. ἐν Συρίᾳ 8ίαν. Οἰΐγορ. 

ΟΧΨῚ. Καὶ τὸν ᾿1ὲ--- ἐπὶ Ἰσραήλ] α οὐπὶ ἰηϊεττηεά. 9. τὸν ᾽1]} 

τὸν ἴηξ (ἢς ἰηΐτα 445 71, 749 92. 110) 1219 123,.1347) 144. 236, 242, 
243.) 247. ΑΙά. ΑἸεχ (αἵ. Νίς. δῖαν. Μοίᾳ.) τοό. Ασα. 1. ᾿Ἄσῃ. Βά. 
τον λικ 1ς8. τον Ηϊς (ἢς πη} 24-. Ἰὰ υἱὸν Ναμεσσὶ ] νιον Εππ 
υις Ναμεσϑει 1. υἱὸν Ναμεσσὶ] κα 44. διδεῖ ἰῃ σδδγ. πῃ. ΑἸεχ. 
Ναμεσσὶ) Αμεσσι ΧΙ, ςς, 92, 236, 247. (Αἴ. Νίς. Αγαν..1:. Αἰπῃ. 
ἙἘά. Αμεσι 71, 242. Ναμεσι τού, τΔ1. Αμιέσει 24ς. Ναμεσσεὶ 
Οὐοπιρί. ᾿Αμαεσὶ ΟΘεογε. ᾿Αμασὶ δῖαν. Οἴἶτορ. χρίσεις εἰς βα- 

σιλέα)] , χρίσεις εἰς 44. χρήσεις βασιλεα 24ς. μαδεῖ χρίσεις εἰς ἴῃ 
οδδγι πη. Αἰεχ. ἐπὶ Ἰσραήλ] ἔπι τον ἱσραηλ 93. καὶ τὸν ““] 

ακαι ςς. Ἑλισαιὶξ)] Ελισσαε (ῆς ροῖξε1) 44. Ελισσηε το. Ελισσαιε 
(ἂς ἱπίτα) γ4, τού, 1345 144, 242, 24ς. Αἰεχ. (δι. Νίς. Ἑλισσεαι 
(ᾶς νεγ. 20.) 93. Ελισεαι (ἔς ἰηΐτα) τοϑ. (οπηρὶ. Ελισεε (ἄς ροῆει) 
“8. Ατηι. 1. πῃ. Εά. Ἐλιασσαιὲ ΑΙά. Ἐλισὲ (ἢῆς ρτο Ἠλιὲ νετ. 
20.) Θεοῦ. ᾿Ελισσεὲ ϑῖἀν. Ἑλισαιὲ υἱὸν Σαφᾶτ ἅτε. δὰ ἢη. ςοτῃ. 

ΕἸζξωνι ακίενι βἰίμηι δαράαι, φεὶ εΠ 4ε “46εἰ νιεμία, τἰαρες ργορλείανη ργὸ 
{ε. αὶρ., Σαφαὰτ] Σαφαν (ροξει υἱ ἴη Εἀ.) 1. - απὸ Αδελ- 

μαδλ 1Π|| τοό. - απο Αδαλμαελὰ ΧΙ. -Ἐ εξ Αμελμιαν 19. -Ἐ απὸ 
Αδελμελα ς5. {απο Αδελμαελα ς ς» 64) 82, 92, 119, 120, 123, 134, 
144) τ1ς8, 226, 242. Αἰά. ΑἸεχ. (τ. Νῖίς. δῖαν. Μοίᾳβ.υΌ - ἀπὸ Α: 

μεχμαδλα 71. Ἔ απο Αξελμανλα γ4. -ἰ ἰξαξελμεούλ (ἢς) 93. 
Σαφετ (ροῖϊεα Σαφατ) εξ Αδελμεεν ιοϑ. -Ἔ απὸ Βηλμαξλα 121; 
24). -Ἔ απὸ Βελμαξλα 243, 2444. Σαφαϑ απὸ Αδελμαε 246. 
ἜΣ ᾿Αδελμεέλα Οοπιρ!. Σαπὰτ ἀπὸ ᾿Αδξελμαβλὰ Αγπι. τ. Απη, 
ἙἘὰ. Σαπὰτ Οεοτρ. ᾿Ασαφᾶτ ἀπὸ Βελιμαὲλ 8ιαν. Οὗτος. χρί- 
σεις 2} -ἰ ἐξ Εξαλμακλα 11. κα 93. χρίσεις εἰς προφήτην ἀντὶ 
σἘ} ἀντι σὰ εἰς τροφητὴν ξ9. εἰς τροφήτην) κα εἰς 11, Χ], τ2ι. 
δῖδν. μαδεῖ εἰς 'ἰῃ οἰαταῦξ. πιΐποτε ΑΪοχ. 

ΧΙ]. Καὶ ἔςαι] καὶ ἔσονται δῖαν. Οἶτοξ. τὸν σωζόμενον 15} 
τῶν σοζομένων 242. τὸν σωξόμενον τ" --τὸν σωζόμενον 25} α αἰϊετ- 

υὉ. οὐπὶ ἱπιοσηθά. τού. ϑανατώσει 15] “ αὐτὸν δῖαν. Οἴἶτος. 

Ἰὰ,19}] Ἰεξ (ἄς ἰητὰ) Απῃ. τ. Ασηι. Εἀά. καὶ τ. σωζόμ. ἐκ ῥομ- 

φαίας 2] 242. καὶ τ. σωζόμ. ἐκ ῥομφ. ᾿1Δ] Βαθεῖ ἴῃ οπλγαδς. 
τοΐϊποτε Αἰ Ἑλισαιέ] Ελισσαιε (ἔς νεῖ. 19.) 92. Αφαηλ 246. 
Ἐλισσαέ ΑΙά. ᾿Ἐλισεέ δῖαν. 

ΧΥΠΙ. Καὶ καταλείψεις} καΐελιπον 246. κατέλιπον ἐμαντῷ 
Οτΐρεη. ϊ. τς τ. ΒαΠ]. Μ. ἱ. ς2ο. ΟΒιγίοίξ, ἰος. οἷξ. Καὶ κατα- 
λείψεις---τῷ Βάαλ] Ἔτι εἰσί μοι ἑπ]ακισχίλιοι ἄνδρες, οἱ οὐκ ἔκαμψαν 
γόνυ τῇ Βάαλ [υδίη. Μ. 1. οἷ, καταλείψεις] καϊαλείψω 19, 93, 
1οϑ. Οοπιρί. καταλειψει 82. καΐαληψεις 124. - σὺ Απῃ. 1. 
καταλείψω μοι Ατην. ἘΔ. φυλάξω κατάλειμμα ϑῖαν. Οἴἶτος. 4ξετε- 
ἠϊαφιαπε ταϊλὲ Ψαὶσ. ἐν Ἰσραὴλ] εξ Ἰσραηλ 19, 93» 108. ΟὐπηρΙ. 
ἐν Ἱερεσαλημ ςς. α Οήρεη. Βαῇ]. Μ. Ομιγίοί. 1. εἶ. ἑπῖα χι- 

λιώδϑας ἀνδρῶν] ἱπ]ακισχιλίες ἄνδρας Οτίρει. ΒαΠ]. Μ. ΟἸμγίοί, 1. 
εἶ. σαντα γόνατα---τῷ Βααλ] οἵ τινες ἐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ 

Οὐρει. Βα. Μ. 1. εἶς. ἔς, εἰ τῷ Βάαλ, Ομιγίοῇ, 1. εἰς, (Ο, Οὐ- 
γῦ 



ἐ 

; 9 Ν ΄ ες ΙΝ ͵ 

“ΠΟ ἐπ᾽ αὐτὸν, χαὶ ἐπέῤῥιψε τὴν μηλωτὴν αὐτῇ ἐπ᾿ αὐτόν. Καὶ χατέλιπεν Ἑλισαιὲ τὰς βόας, χαὶ 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Γ. 

᾿ ΚΕΦ, ΧΙχ 
᾽ ΕΝ ϑῳ “, 5 “Ὁ : ϑ ῥῶ Ν ε », Αι, ε Ν ε", Ὗ 

ςύμα ὃ οὐ «τρρόσεχύνησεν αὐτῷ. Καὶ ἀπῆλϑεν ἐχεῖϑεν χαὶ εὐρίσχει τὸν Ἑλισαιὲ υἱὸν Σαφῶτ, 10. 
ΕῚ 9 ν᾿, Σ5ιΙΝ 2 ζω 7 9 "Ὁ 

χαὶ αὐτὸς ἠροτρία ἐν βεσί: δώδεχα ζεύγη ἐνώπιον αὐτῇ, χαὶ αὐτὸς ἐν τοῖς δώδεχα' καὶ ἀπῆλϑεν 

20. 
΄-ς 2 

κ᾿ βυν" χατέδραμεν ὀπίσω ᾿Ηλιὰ, καὶ εἶπε, Καταφιλήσω τὸν πατέρα μου, καὶ ἀχολεϑήσω ὀπίσω σου 
τς »΄“" ἜΝ Ν 

ΕΣ χαὶ εἶπεν Ἠλιδ, ᾿Ανάςρεφε, ὅτι ππεποίηχά σοι. Καὶ ἀνέςρεψεν ἐξ ὄπισθεν αὐτϑ" χαὶ ἔλαξε τὰ γι. 
Ν . Ρ 3 ρ»,Ἄ ζΖ “" ἰφ Ἂν φνν “" ἴω 

ζεύγη τῶν βοῶν, καὶ ἔϑυσε χαὶ ἥψησεν αὐτὰ ἐν τοῖς σχεύεσι τῶν βοῶν, χαὶ ἔδωχε τῷ λαῷ, χαὶ 
΄ Νχ 2 4 9 “Ὁ 

ἔφαγον" καὶ ἀνέςη καὶ ἐπορεύϑη ὀπίσω ᾿Ηλιὰ, χαὶ ἐλειτάργει αὐτῷ. 
! ΚΕΦ, 

"“" Ν ΦΦ 3 Ζ .Ἶ ων ΦΨ 3 Ὡ 7 7 ΧΧ, 

ΚΑΙ ἀμπελὼν εἷς ἦν τῷ Ναξεϑαὶ τῷ ᾿Ιεζρχηλίτη παρὰ τῇ ἅλῳ ᾿Αχαὰξ βασιλέως Σαμαρείας, τ. 
ν 09 Ζ » ν Ν Ν Ζ ΄ ν. 2 “. . Νν ψΨ Ξ Ἐ 

Καὶ ἐλάλησεν ᾿Αχαὰξ πρὸς Ναξεϑαϊ, λέγων, Δός μοι τὸν ἀμπελωνά σὰ, χαὶ ἔφξαί. μοι εἰς χῆπον 2. 
- ἔγων. ὅτι ἐγγίζων ὃ Ὁ οἴκῳ μι ὶ δὼ ἰμπελῶνα ἄλλον ἀγαθὸν ὑπὲρ αὐτόν" εἰ 1 λαχάνων, ὅτι ἐγγίζων ὅτος τῷ οἴχῳ μόυ, χαὶ δώσω σοι ἄμπε γ ρ αὐτόν" εἰ 

ὡ 5 Μ 9 ““ 7 Ν “ 

2 δὲ ἀρέσκει ἐνώπιόν σου, δώσω σοι ἀργύριον ἄλλαγμα ἀμπελῶνός σου τότε, χαὶ ἔςαι μοι εἰς χῆ- 

ξεν. ἷν. 498, 29, 693.) πάντα γόνατα] παύϊα τα γοναΐα 93, τοϑ. 119, 120, 134») 144) 236, 242, 243, 2445 345, 546, 24). ΑἸά. ΑἸοχ. 

Οοπιρί. ἃ οὐκ] ἃ 24ς. ὥκλασαν] ἐκλασαν ΧΙ, ςς. ἐκαμψαν καὶ ἔϑυσε) α 247. ϑιδν. Οὗτος. καὶ ἥψησεν ---τῶν βοῶν] καὶ ἐν τοῖς 
γ1, τοϑ, 121) 1 ς8, 444» 247. Οοπιρὶ. ΑΙά4ά. ἔκαψαν (ἅς) 93. εκλι- σχεύεσιν τῶν βοῶν ἥψησεν αὐτὸ (ουπι καὶ ἴῃ οἰαγαῶς. πηϊπογο) ΑἹοχ. 
ναν 246. ὄὥκλασαν γόνυ] αὶ γονυ 44. Αἴεχ. τῷ Βάαλ) τῇ Βααλ εἰ ἐπ αγαίτο δομνι εοχὶ! σαγπες ΨῸ]ρ. ἥψησεν] εψησεν τοό. καὶ 

44, ύᾳ, 8, 92, 93. τού, τοϑ, 120, 134) 144, 236, 442,243,244,246.Ἡ ἀνίςη)] 44. ὀπίσω Ἦλιδ] οπισω αὐτε 4.45 745 92, τού, 120, 134) 
Οοπιρί. ΑΔ. δ οὐ τροσεκύνησεν αὐτῷ] φιοα πον αάδογαῦὶ! σα οἵα. 144, 436, 244. ΟΔϊ. Νίο. α οπισω 247. καὶ ἐλειτάργει αὐτῷ} 

Ἰαπι πάπας Ψυῖρ. προσεκύνησεν] προσκυνήσει 11. αὐτῷ] εν αν κα 246. 

τῳ ΧΙ. αὐτῇ 241, 246. ᾿ 

ΧΙΧ. Καὶ ἀπῆλϑεν 19] - Ηλιας 92, 93, τοϑ. (οιρί. - Ηλις Ι. Οβρ. ΧΧ. ἴῃ Τεχ Ηεῦγο ΧΧΙ. Ψιάε δοδοὶ. ἴῃ Ἐά. Ἀοῃ. 

24). ἐκεῖϑιν] - Ηλιας.246.- καὶ εὑρίσκει} -Ἐ ἐκεῖ 93. το. Καὶ ἀμπελὼν] α καὶ ΧΙ, ῥγβεγηϊτε, καὶ ἐγένετο μέτα τὰ ρήματα ταν- 

Οοπρί. καὶ εὗρε Αττη. τ. Αγ. Εά, Οεογς. ϑίαν. Ἑλισαιὲ] Ἑ- τὰ το, ςς» 71) 745 92, 93, 1ού, 108, 110) 120, 121) 123» 134) 1440 

λιασσαιὲ (ἢς ἰπῖτα) ΑΙά. υἱὸν Σαφῶτ] υἱὸν ᾿Ασαφὰτ ϑαν. Οἴἶτοξ. τ:ς8, 236, 242, 243, 544) 24ς, 246. Οοπιρί. ΑἸά. (αι. Νίο. 8ιὰν. 
ς πῃ καὶ αὐνλξ αν Ἵ χαὶ ἰδοςνα: χαὶ αὐτὸς ἠροτρία) και αὐος ἦν αρο- Μοίᾳ. ριαπιῖι. μετὰ δὲ τὰ ῥηματα ταυτα 44. Ργϑεπη τ, καὶ ἐγενῆο 

δ΄ χριὼν το, 939 108. ΟΟΙΏΡΙ. δώδεκα Φεύγη) ργαετλῖτ. καὶ ΑἸ4ά. καΐα τὰ ρηματα ταντα ςα. καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐμ- 
᾿φεύγη] φευγη βοων ἦν 93» 1ο8, Οοπιρί. Φευγὴ βοὼν 123, 36,242. πελῶν ΑΙεχ. Ατηι. τ. Ασηι. Εἀ. Θεογς. 85ϊαν. Οἴτορ. Καὶ ὠμπε- 

οι. Νῖς. ἄς, οὔπὶ ζεύγη ἴῃ ομιαγαέξ, πυΐπογε, Αἰεχ. καὶ αὐτὸς 21 λὼν--Ἰεζραηλίτῃ} Εἰ Μαδδαπε οἱ ρον σεγῥα ἦσο, ἐγαὶ οἱπεα Ναῤειὰξ 
καὶ ἐκεῖνος αὐτὸς δ'αν. ἐν τοῖς δώδεκα] -[- ζεύγεσι ϑίαν. χαὶ {εαγαεῖδα ἐπ 7}.αεἱ Ατωδτ. οβ νεγδα αἰέεας ἀπε, ἐδραροτε 11]. υἱπεα 

ἀπῆλϑεν 29] ἐπηλθὲν 11. καὶ ἐπηλϑεν ΧΙ, 243. - Ἡλιας 44) .2, εταί Ναῤοιὰ 7ραγαῤεϊδιεε, φωὶ ἐταὶ ἰα ]εχγαλοί Ψυϊσ. εἷς ἦν] α εἷς 
64, 74, 92, τοῦ, 120, 134) 144) 1ς8, 436, 242. (1. Νίς. καὶ ἐπηλ-ὀἑ 24ς. δίαν. Οἴἶτορ. ἜΧ. ΑἸεχ'. τῷ Ναθδουϑαὶ] Αβουϑε (ροίξεα υἱὲ 
ϑεν ἤλιας ςς, 82. -Ἐ Ηλι 71, 121) 24ς. ΑΙά, - ᾿Ἐλισσαιὲ ἱῖες ἰπ ἘΔ.) 44. τω Ναζουϑε (1: 8. αἰαυαηάο υἱὲ ἴῃ Εἀ.) 24). Οφοτς. 
Ὁηοοβ Αἰεκ. καὶ ἀπῆλθεν ἐπ᾿ αὐτὸν] καὶ ἀπηλϑὲν ἐπι τὸν Ελισ- ϑίανυ. Μοίᾳ. α" 24ς. τῷ Ναδὲὰϑ (ἢς ἰῃηΐτα) Οουρὶ. τῷ Ναβωϑθαὶ 

σεαι ὃ λιας 93. καὶ ἀπηλϑὲν ἐπι τὸν Ελισεαι Ηλιας τοϑ. Οοπρ. Αττῃ. τ. Απῷ. Εά, τῷ Ναδεϑεὶ δῖλν. Οἴτορ. Ναδοιὰ ας. ᾿ἸἸεζ- 
καὶ ἦλϑεν Ἠλιὰ πρὸς αὐτὸν ϑίδν. καὶ ἐπέῤῥιψε] και απερριψε 44. ραηλίτῃ} Ισραηλιτὴ (βς ἱπ64} 11, 111, 44) ς ς, 64, 71) 74) 92) τού, 
καὶ ἐρριψε 19, (64. οοιτ. Ώρτα ᾿ΐπ. ἐπερριψε.) 93, 1ο8. Οοπιρ. καὶ. 120, 121, 134» 144, 236,242,243, 2445 24) 247. ΑἸά, δῖαν. Ι6. 

ἐπέῤῥιψε δις. δὰ ῆπ. οοπ.} α τς8, 242. τὴν μηλ. αὐτὰ ἐπ᾿ αὐτόν] ραηλιτη (ῆς ρο[ϊε4) ΧΙ, ττ9. Οοπιρὶ. Εζραηλειτη 93. Ισδραηλιτη .- 
ἐπ᾿ αὐον τὴν μηλωτὴν αὐτὰ 19, 93. Οοτηρί. ἢς, εἰ μελωτην, τιοϑβ. (ῆς ἰμτ4) 1:8. ᾿Ισραϊλίτη Οεοτς. παρὼ τῇ ἅλῳ] παρα τῳάλῳ. », 
γἀεπονενι (με (ιβεν ἐεσι. ὅγ1. Βατ- Ηεῦτ. : ΠΙ, 44, ςξν 74,9. 93, τού, τ20, 134,9 1445) 216, 243) 24ς. ταρὰ 

τ ΧΧ. Καὶ κατέλιπεν] α καὶ 242. κατέλιπεν] καελειπεν 93, τῶ οἰχὼω 19, 82) 93, 1ο8. Οομηρί. τὰρὰ τῳ αγρῳ 645 τοι παρὰ 

ϑ Γ 24ς. τῶς βόας] τες βοας 44, 64) 93» τοό. Οοπιρί. καέδραμεν) τῶ ἄλλω (ἔς) 242. ἡκχτα ἀἰονεμπα Αὐη τ. ργορε γμχία ραίαείωπι Αττη. τ. 
; εὄραμεν ΧΙ, 44, 71» (74. υἱ νἱάδεῖυτ.) 92, 93, τού, τοϑ, 110, 123, 134. ]ἴ4υε. Ατπι. Ἐά4. ργαπητι. πλησίον το Οοάΐςεβ5 ϑογρί. ταλησίον 

144, τς8, 236, 242, 24) 247. Οοπρὶ. ΑἸά. (δι. Νὶς. ἐπέδραμεν ἐν τοῖς αὐλείοις (ἡγεμονείοις) Οὐάαχ ὑπὺς ϑεγρὶὶ. ἰκχία ραϊαιίαπι 
ΑΙεχ. ὀπίσω Ἦλιδ] οπισὼω αὐτῇ 243, 244. Καταφιλήσω τὸν Μυΐϊρ. 
τατίρα με] ΟΥο 6, κ' οεμίεν ραίγενε νπεμηε οἰ πιαίγεη πέατι ϑἷᾶν. 11. ᾿Αχαᾶβ) ὁ βασιλεὺς Ατπ). τ. Αγ. ἙΕά. Ναξεϑαὶ] Να- 
Οἴχορ. ἔς, οὔπι στο ἐξ ἰμῖεγ ὕποορ, δίαν. Μοίᾳ. Οὐ μέγ, ονο, ραίγεηυ; ζδϑε 24ς. (247. ἔς ἰπῖ8.) ὅτι ἐγγίζων δες. δὰ ἤπ. οοπ.}, 74. 

ἐπι ἤξι νωδὸ εἰ σιαίγομ πσαι ΜΡ. τὸν ττατέρα μὲ] -ἰ καὶ τὴν μητερα ὅτι ἐγγίζων ὅτος]) ὅτι ἐγγίζει Ατῆ. τ. Ἄσῃ. Εά. ὅτ, ἐγγίζων ἐξι 

μου ΧΙ, το, 44. 529 ςξν 64, 71γ 745) 106, τοϑ, 119) 121) 123, 134, Οφοῖρ. ὅτι ἔγγυς ἐςι δῖαν. Οὗτος. ἐγγίζων} εγίων 11, 10, ξ ἐν 
144) 1ς8,) 236, 242, 24ς, 246, 247). (οηιρὶ. ΑἸά. (Αἴ. Νὶς. Ατῃ). 1. 664, γι, 82, 93, τού, 1οΟϑ, 119, 134) 144, 1ς8, “16, 242, 243) 244, 

ταν, Εά. -Ἐ δδάεπι ἴῃ οδαγαές. τηΐποῖο Αἰδχ. καὶ ἀκολυϑήσω) 44ς. Αἰεχ. (αἱ. Νίςο. εγγυων 44. ἐγγίω (ἢς) 246. ἔγγυς ἐριν 

καὶ ἐλεύσομαι Απτῃ. τ. Αγ. Ἐά. καὶ πορεύσομαι δἷαν. Οἶτορ. καὶ ϑίαν. Μοίᾳ. ἐγγίζων ὅτος) 2τορίπφκαι Ατηδγ. ὅτος.) ὅτως (Πς) 

ἀκολεϑήσω ὀπίσω σου) εἰ βε μέφμαν 16. Ἅυ]σ. ὀπίσω σου} ρτεεπιῖτ. 120, 4:ς-. μπελῶνα 49] ρῥγαπιῖτ. αντ᾽ αὐτὰ 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. 
σοι 93. 1οϑ. (οπηρὶ. καὶ εἶπεν Ἐλιδ] καὶ εἶπεν αὐτῳ ΧΙ, 44. ζ2,), Οεογρ. ϑῖαν. Μοίᾳ. ργασηϊε. τὴν (πιᾶγρ.) 244. ἀμπελῶνα 4" -- 

λ΄ ξξ, 64) 71) 74) 82) τού, 119, 120, 1219 134) 144) 1ς8, 226,2.42,247). αὐτόν] ῥτο εα αἰΐανε οἱπεαπι Ατηδτ. ἀγαϑὸν ὑπὲρ αὐτόν] αὶ 82) 93. 

Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. -Ἑ αὐτῳ 123. Οεογς. ϑῖδν. α Ηλια 24 ς. καὶ ἀγαῦὸον νυπὲρ αὐτὰ τς8, 244. εἰ δὲ ἀρέσκει ἐνώπιόν σΒ) ΑΑ σετο ρία- 
λέγει αὐτῷ Αττι. 1. Αττι. ἕὰ. ᾿Ανάςρεφε) τορεὺς ἀναξρεφε ΧΙ, ομεγῖ εἰδὶ Απιδγ. καὶ εἰ ὠρέσκει ἐνώπιον ὀφθαλμῶν σὰ πη. 1. εἰ δὲ 

: 445, 53, 55, 64, 74, 82, 92, 110, 120, 121) 123, 134, 144, 18, 26, οὐκ ὠρίσκον ἢ ἐνώπιόν σε ϑοτρ. καὶ εἰ ἔραι οὐκ ἀρίσκόν ἐνώπιόν σὰ 
243,24, 246, 247. (οπιρὶ. ΑΙ. ΑΙεκ. δι. Νίς. ϑαν. Μοίᾳ. τὸο- δίαν. Οἷἶτος. εἰ δὲ ὠρέσκον ἐνώπιόν σε 8ϊν. Μοί4Ώ. ϑώσω σοι 25} 
ρευξ καὶ ἀναφςρεφε 71) τοῦ. Οεογρ. ϑῖδν. Οἴἶξορ. τορεύκ ἀνάξρεξε σοι ΑἸά, δώσω σοι 2“---τάτε] ἀαόο εἶδ ρεσκπίαπε ργο υἵπεα ὑῆα Αὐλδτ. 
ἐκεῖθεν Αγτι. τ. δἸἴαυς. Απη. Εά. - ἐκεῖθεν ἀυο Οοάϊοες ϑεγρί. ἄλλαγμα] ἀνταλλαγμα ΧΙ, 44. ςς, 64, 71) 92, τού, 119, 120, 123; 
ὅτι πεποίηκα] οτι τεποιηκας 82. τι πεποιηκα 93, 1ο8, τς8. Οὐπιρ. 134)}144ω1 ς8, 236,242, 243. 244, 24, 247. ΔΙά. ΑἸεχ. (τ. Νὶς. τὴν ! 

ὅτι τιποίπκά σοι] ὅσον τσοιήτεον ἦν πρεποίηκά σοι. ἀπο ΟΟαΐοεβ ϑεγσὶ. τιμὴν Ατπι. τ. Απη. Εά. ργφεπλῖί. εἰς Οεοζα. ἐμπελωνγός σα] ργαιηϊ, 

ὅτι οὐκ ἔςι νῦν ἔργον σοι Οεογρ. ὅτι οὐχ εἰσί σοι ἔτι πράγματα ϑῖλν. του ΧΙ, 95, τού, 119, 120, 123, 134) 144) 158, 242, 243, 244) 245» 
Οἰἶἴτορ. φιοά εἐπὲσι γπεωτε ἐγαὶ γεεὶ εἰδὶ. Ψυϊρ. 246. (δῖ. Νῖς... ἂντι τῷΈ. ἀμπελωνος σα 109, 93) 108. ΟΟπρὶ. τὸ ἂμ- 

ΧΧΙ. ἀνέςρεψεν] ἐς Ηλι; 93. -Ἐ Ελισεαι τοϑ. - Ελισαιε πελωνος 44, γι. ΑΙά. ΑἸεχ. Ὀτγϑττξ. ἀντι 82. τ χατα] , Ατηϊ. τ. 

ις8. ἐξ ὄπισϑεν] απὸ οπισϑεν' 10), 93. 1τοϑ. Οοτηρὶ. κα εξ 82. εξ Ἀπ. Εἀ. ΟεοΥρ. δίαν. Οἴτορ. καὶ ἔςαι ἄος. τὰ πη. οοπι.} α 44. " 

ὄπισϑεν αὐτῷ} ἐπ᾽ αὐτῇ Ατπι. τ. Ασα. Εά. Οεοτρ. ὅ[δν. 
αὐτω 24ς. 

αὖτε} 
τῶ ζεύγη) τὸ ξευγος ΧΙ, 44) ςς, 64, 71» γ4) 82, τού, 

Οοιρὶ. γυϊρ. 
λαχᾶνε τις8. 

εἰς κῆπον] χῆπος Απῃ. 1. Οεοσρ. λαχάνων] 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Γ. ΚΕΦ. Χχ. 
3: ον λαχάνων. 

“--“..---ο- σ 

Καὶ εἶχεν -Ναξεϑαὶ «τοὺς ᾿Αχαδξ, Μὴ γένοιτό μοι πσαρὰ (Θεδ με δᾶγαι χληρο--: Καὶ ἐγένετο τὸ πνεῦμα ᾿Αχαὰξ τεταραγμένον, χαὶ ἐχοιμήϑη ἐπὶ τῆς. - 5. χλίγης αὐτϑ, χαὶ συνεχάλυψε τὸ πρόσωπον αὐτῷ, χαὶ ἐχ ἔφαγεν ἄρτον. Καὶ εἰσῆλϑεν ᾿εζάΖξελ χαὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτὸν, Τί (Τἢ πνεῦμᾶ σουκφεταραγμένον, χαὶ ἐχ εἶ “ὦ [27 Καὶ εἶπε πρὸς ἀὐτὴν, Ὅτι ἐλάλησα πρὸς Ναξεϑαὶ τὸν Ἰεζραηλίτην, λέ- ὌΣ ΓΟ γῶν, Δός μοι τὸν ἀμπελῶνά σοὺ ἀργυρίου, εἰ δὲ βάλῃ, δώσω σοι ἀμπελῶνα ἄλλον ἀγτ᾽ αὐτᾶ' ἀκ ἡ 7. χαὶ εἶπεν, Οὐ δώσῳ σοι χληρονομίαν “πατέρων με. Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ἰιεξάξελ ἡ γυγὴ αὖὐ- ᾿" Ἵ | τϑ, Σὺ γῦν ὅτω οϊεῖς βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ ; ἀνάςηϑι χαὶ᾿ φάγε ἄρτον χαὶ σαυτῇ γενᾷ, ἐγὼ δὲ δώσω σοι τὸν ἀμπελῶνα. Ναξεϑαὶ τῷ “Ἰεζραηλίτου. Καὶ ἔγραψε βιξθλίον ἐπὶ τῷ ὀνόματι ᾿᾽Α- χαὰξ, χαὶ ἐσφραγίσατο τῇ σφραγίδι αὐτῷ. χαὶ ἀπέςειλε τὴ βιδλίον πρὸς τὲς πρεσξυτέρες χαὶ 9. τὲς ἐλευϑέρους τὰς κατοιχῶντας μετὰ. Ναξεϑαΐί. Καὶ ἐγέγραπ]ο ἐν τοῖς βιδλίοις, λέγων, Νη- φεύσατε γηςείαν, καὶ χαϑίσατε τὸν Ναζρυϑαὶ ἐν ἀρχῇ τῇ λαβ' Καὶ ἐγκαϑίσατε δύο ἄνδρας 

4. γομίαν πτατέρων μα σοί. 

..: Ὁ 

8. 

10. 

᾿καὶ ἁ 
ΠῚ. τρὸς ᾿Αχαὰδ] τῷ βασιλεῖ Αγ. τ. Απῃ. Ἐά. 

τό μοι} μη μοι γενοιτο ΧῚ, 44, ςς, 64, 93, 
1ς8, 46, 42, 24ς, 247). Οοπιρ!. ΑΙά. (αι. Νῖς.- 
7γαξὶ. τηϊβοτε ΑἸεχ, ποὴ αι ἄοε ΑἸΩΡσ, 
Θεὲ 19,71, 92, τοϑ, 344,)24ς. ὥρα Ἄυριου 64. Αττη. τ. ΑΓ: 

Θεῖΐ μου] , μου 19... Κυρίᾳ Οουρρι. Κυρίς τῷ Θεξ μου Οεοῖρ. ϑίαν. κληρονομίαν πατέρων μι} Ργεατηϊι, τὴν 93. κλη- βονομιαν Θεκ μου καὶ κληρονομιαν τατερὼν μου 121, 247. 
βονομίαν τῶν τυατέρων μα ΟΟμΊρΙ. σοί ] - καὶ ηλϑὲν Αχααβ προς 
οἶκον αὐᾳ συγχέχυμενος καὶ ἐκλελυμενος 
ἐλάλησε πρὸς αὐον Ναξεϑα ὁ Ισραηλιτῆς. καὶ εἰπεν οὐ δωσω σοι τὴν κληρονομίαν πατερὼν μου σοι το. - καὶ ηλϑεν Αχααξ προς οἶκον αυτα συγκεκωμένος (0) καὶ εκλελυμενος ἐπι Τῷ λογῳ ᾧ ελαλησεν 
πρὸς αὐΐον Ναξεῖαι ὡς (ς) Ισραηλιτῆς και εἰπὲεν οὐ δωσω σοι τὴν χλῆ- 
ξονομίᾶν πατέρων μου ςςξ. “καὶ ηλϑὲν Αχααξ εἰς τὸν οἰκον αὐτα 
συγχεχυμενος καὶ ἐχλελυμενος ἐπι τῳ λογῳ ὦ ἐλάλησε προς αὐἦον Να- δεϑαι ὁ Ἰσραηλίτης, καὶ εἶπεν, εἰ δωσω σοι τὴν κληρονομιᾶν τσατερὼν 
μβμου 64. -Ἐ ελάξπ), Ομ ο τὸν Δηϊο Οἰχον, 121. -Ἐ εδάεπη, ηἰῆ ἐπὶ τὸν 
σικον εἴ συγκεκυμένος, 24ς. -Ἐ καὶ λϑεν Αχααξ προς τον οἰκον αυ- 
τ συγχέχυμενος καὶ ἐκλελυμένος ἐπι τῷ λογῳ ᾧ ἐλάλησε προς αὐῖον 
Ναῦδεϑαι ὁ Ἰσραηλίτης καὶ εἰπεν καὶ ϑωσω τὴν κληρονομίαν ττατερων μου 
σοι 74, 120, 134) 144,)236, 244. -Ὦ ελάδῃι, πἰἢ ϑωσω σοι, οα. (244. 
ΟΣ ΠῸ σοι υ]1..) -Ἐ οδάει, πἰῇ ὃ ἐλάλησε, ιοό. -ξ- εαάειη, πίῆ Ἰεζραηλίτης, (Δι. ΝΙο. -Ἑ καὶ ηλϑεν Αχααβ προς οἰκον αὐτὰ συγκε- 
χυμενος καὶ ἐκλελυμένος ἐπὶ τῳ λογῳ ᾧ ἐλάλησεν προς αὐτὸν Ναξεϑαι 
ὃ Ιεζραηλιτης, καὶ εἰπεν οὐ δωσω σοι τὴν χληρονομιαν τατερων μοὺ σαι 
1οϑ. ἔς, π!ῇ Ναξεϑε, αϑίχψιια τὴν εἰ σοὶ υἱξ. α 19. “Ἔ καὶ ηλϑὲν Α- 
χααῦ εἰς τὸν οἴκον αὐτῷ συγχεχυμενος καὶ ἐκλελυμένος ἐπι τῳ λόγῳ, ᾧ 
ἐλαλήσε πρὸς αὐἷον Ναξεϑαι ὁ Ιεφραηλιτης, καὶ εἰπεν, οὐ δωσω τὴν 
κληρονομίαν τῶν τσατερων μου σοι 123. -ἰ- εαάδηι, ἤης Δυτισυ 15 τὸν οἵ 

Μὴ γένοι- 
τού, τοϑ, 120, 134, 144, 

Βαθεῖ μϑι ἴπ ἀδ8.- 
παρὰ Θεξ] παρα Κυριου 

τὴν Χλη- 

ἔπι τῶ λογὼ ὁ ([οτίδῃ δν) 

τὸν 1. Θεοῖς. καὶ ἐλάλησε] καὶ εἰπε 82, 935) 108. ΟΟΠΊρΙ, καὶ ἐλάλησε πρὸς. αὐτὸν] καὶ εἰκε 44. λεγεσα 92. καὶ ἐλάλησε μετ᾽ αὐτξ καὶ λέγει Απῃ. τ. Αγη. Εά. πρὸς αὐτὸν 5} - λεγεσῶὰ 64, 
74, τού, 120, ΓΩ3, 134, 144, 236, 243, 244. (Αι. ΝΙο. λεγεσα 242. Τί τὸ πνεῦμά σου] τί ἐγὶ τὸ τυνεῦμά σου (υζ 4111} Ατπ;). τ. Ατηγ. Εδ. Θέογρ. 8ϊαν. Μοίᾳ. τί ἰδὰ τὸ πνεῦμά σα ἐςὶ δῖαν, Οἴτοφ. τετα- ραγμένον] τεταρακται το, 84, 93, 1ο8, ΟὐοπηρΙ. εἶ σὺ ἐσϑίων] ἐσθίεις Απτ. τ. Ατγηι. Ἐά, ϑίαν, Οἴἶγος. ἐσθίεις σὺ Οξογρ. δ5|8ν. 
Μοίᾳ. ι 

ΝΙ. πρὸς αὐτὴν] “Ὁ ᾿Αχαξ Οεογρ. ϑἰαν. Οἴου. - ᾿Αχαὰδ Ἰπῖεῦ πος 5δ]λν. Μο. Ὅτι ἐλάλησα  οτι λελαληκα 19, 82, 93. 108. (οπΊΡ]. οτι ἐλαλησε 36. τὸν ἸΙεδραηλίτην) κα τον τς8, λέ γῶν] καὶ λέγω Ατΐη. τ. Αἴτη. Εά. 
19, 93, 1τοϑ, τς8, 247. εἰ δὲ βουλει 44, ἰού, 1349) 144. 242. εἰ δὲ βελεις 74. εἰ δὲ μηιβελει 82, τ2τ. (οπιρί. εἰ δὲ μὴ βέλοιό σοι ΑἸά, καὶ εἰ βέλῃ Ατγη. τ. Ατπη. Ἑά. Οεογρ. ϑν. δώσω σοι] , ΑΙά. 
ὠμπελῶνα ὥλλον] α αλλον 44, 84, 93, τοϑ. ΟΠ. ἄντ᾽ αὐτῷ] ἀντὶ τότε ΑΙεχκ. καὶ εἶπεν] καὶ εἶπέ μοι δῖαν. Οἷἶτοσ. οὐ δώσω 
σοι} αὶ σοι ϑῖαν. Οἷἶτος.  κληῤονομίαν] ργαρμἶττ. τὴν τοβ. Οοιηρὶ- 
ττατΐἕρων μ5]} ργρεγηϊτε, τῶν Οοπηρὶ. ' 

ΝῊ. «ρὸς αὐτὸν] , 44, 93, 158. 
92, τού, 120, 134) 144. 436, 242. Γαΐ, Νίς. 
οδιαγαξὲ, χηΐθογε ΑἸεχ., 
νῦν ὅτω ποιήσεις τὴν βασιλείαν ἐπὶ Ἰσραήλ Ατηι. τ. Ατηι. Ἐά. 
σιλέα] βασιλειαν 19,» 589 93ν 108, 1 ς8. (ουῃρί. ΑἸεχ. 
βασιλεὺς 244, 247. ᾿ βασιλία ἐπὶ ᾿Ισραήλ] βασιλεὺς Ισραηλ 44, 
Ὅ2, 120, 123, 134) 1445) 236, 222, 2421. ΑἸά, Οδι. Νίς. βασιλευ 1σ- 
ρωηλ ζῶ, 64, τού, τι9. 8Ιαν. βασιλεα Ἰσραηλ γ4,) 121. Θδοῦρ. ὃ 
βασιλευς Ισραηλ 246.6Οο ἀνάρηϑι] ἀνάφηϑιϑι (ἢς) 24. ἀνάρηϑι 
καὶ φάγε] δαγγε, »παπάμεα Απιδτ. ἀλλὰ ὥναςας φάγε ϑῖαν. Οἶτορ. 

Σὺ νῦν] Βαδεὶ σὺ ἴῃ 
Σν᾿ νῦν--- Ἰσραήλ) α οὐπὶ ἱπιογηιθά. 24ζ. 

βα- 

ἡ γυνὴ αὐτῷ , 44, γ4, 86, 

λ ᾿ !,, 
εἰ «δὲ βάλη] εἰ δὲ μὴ βελη ΧΕΡῚ ἴϑι ἘΠ 1 

βασιλευε γ1.᾿ 

των, 46. -ἰ καὶ ηλϑὲεν Αχααῷ εἰς οἰκοὸν αὐταε συγχέχυμενος καὶ εχ. καὶ φάγε ἄρτον] α καὶ ΧΙ, 44, ςς, γι, 74, (τοῦ. υἱ ν]άεῖυτ.} ττο, ὧν λελυμένος ἐπι τῷ λογῳ ᾧ ἐλάλησε προς αὐἷον Ναΐζϑϑε ὁ ἸΙσραηλιτῆς. 134, 144, τς8, 236, 242, 243. 245) 246, 247. ΑἸεχ, Οατ. Νίς. καὶ εἰπεν, οὐ δωσω σοι τὴν κληρονομιαν τατερῶν μου 247. -Ἐ καὶ ἧλ. Ασπι. τ. τη. Εά. καὶ σαυτῷ γεν} καὶ σάντω γένεα 19. καὶ σε- ΑΝ ο 59ὲν ᾿Αχαὰδ πρὸς οἶκον αὐτῷ συγκεχυμένος καὶ ἐκλελυμένος ἐπὶ τῷ λό. αὐτὰ γενδ ςς, 93. Οοπιρὶ. και ἐαυτα γεν 24ς. καὶ ἐν σαυτῷ γενου νος γῳ ὦ ἐλάλησε πρὸς αὐτὸν Ναξὰϑ᾽ ὁ ̓ Ιζραηλίτης, καὶ εἶπεν οὐ δώσω σοι 246. εἰ γεάὶ σὰ 1εὲ Ατηδτ. ἔγω δὲ δώσω σοι] κα δὲ 1, ΧΙ, ςς,γ)ι, “5 σηλξεν, τὴν κληρονομίαν τῶν πατέρων μου σοί (τρί. κα ΑΙά, -Ἐ καὶ ἦλϑεν τού, 24ς, 246. Αἰεχ. δ[5ν. Οἷἶτορ. καὶ ἔγω δώσω σοι 93, τοβ, τ ς8, ,(Η, Αχαὰξ πρὸς οἶκον αὐτῷ συγκεχυμένος καὶ ἐχλελυμένος ἐπὶ τῷ λόγῳ Οοπιρὶ. Ατπι. τ᾿. Αγηι. Εά, ε3ο ἀἰαδο εἰδὲ Αταῦτ. τὸν ἀμπελῶνα ὡς ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν Ναβκϑαὶ. ὁ ̓Ιεζραηλίτης, (ὁ Ἰσραηλίτης 111.) ἅς, εὰ ἔη. σοτη.] τὸν ἀμνπελωνὰ τατον 44. ᾿ ἜΡΡ , καὶ εἶπεν" οὐ δώσω σοι κληρονομίαν ττατέρων ΑΙεκ. -Ἐ ελάδιη ἕξετε ὙΠ]. ἔγραψε] ἐγραψεν [ζαϑελ 82, 93. Οὐτρ. ἐπὶ τῷ ὀνό- ' Ατηχ. τ. Αστη. Εά. Οεογρ. δίαν. Ψυρ. ματι] ἐπι τὸ ονομὰ 247. ἐσφραγίσαο] ἐσῴραγισεν αὐτο γι. -ἰ- αὖ. ΙΝ. Καὶ ἐγένετο] ρτατηϊε. καὶ ἦλϑεν ᾿Αχαὰβ εἰς οἶκον αὐτῷ συγ- τὸ ϑίαν. Οὔἶτορ. τῇ σφραγίδι] τὴν σφραγιδα 4ς. ΑΙά. τὴς σῷρα- χεχυμένος καὶ ἐκλελυμένος ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ ἐλάλησε πρὸς αὐτὸν Ναξου- γιδὸς 242. απημίο Απιθτσ. καὶ ἐὠπέςειλε] καὶ ἐπέφειλε ΑΙα. τὸ ϑαὶ ὃ Ἰσραηλίτης, καὶ εἶπεν οὐ δώσω σοι τὴν κληρονομίαν πατέρων με. βιδλίον] , Βῖς 44. -Ἐ ἐπι τω ὀνοματι Αχααβ "4. καὶ τὰς] αὶ χαι “ΔΙά. Καὶ ἐγίνετο---τεταραγμένον] α οὑπὶ ἱπιεττηεή. ΧΙ, 44, 527)74γ) 74. καὶ ρος τας 93, 1οϑ, 123). 36, 242. Οομρὶ. ΑἸεχ, σα, Νιῖς. | 92) τοῦ, 119, 120, 123, 134) 144, 416, 242, 24ς. ΑΙεχ. (αῖ. Νίςο. ὦ τας 1ς8. ᾿ς Καὶ τὰς ἐλευθέρους] δ: ἰέδεγος ξὸ: Απιργ, καὶ πρὸς τὰς Ἅχττη. τ. Αγπι. 4. Ψαϊρ. δρ ἐμγδαίως οἱ (ρίγίμμς εὐας Απιδτ. τὸ ἐλευϑέρες τῆς πόλεως αὐτὰ Απῆι. ι. Ασπι. Εα. ἐλευϑέρες] -- οἱ ἐν πνεῦμα] α τὸ τϑτ, 158. καὶ ἐκοιμήϑη] ργαπηίτε. καὶ ηλϑεν Αχααδ τῇ. τόλει αὐτῷ Αἰεχ, τῆς κατοικᾶντας] φιὶ πιογαδαπίαν Απιδν. προς τὸν οἰκον αὐτε συγκεχύμενος χαι ἐκλελυμένος ἐπὶ τῳ λογῳ τῶτυῳ Μαθεϑαί] Ἔ το βιδλιον 44. 
44. -Αχααδ ό4. καὶ ἐκοιμήϑη δια. δὰ ἤη. οοτη. 6.} καὶ ηλϑεν ΙΧ. Και ἐγέγραπἼο] καὶ Ὑέγραπῖο (0) 19. καὶ ἐγεγραπῆω (σαπι Αχααᾷ προς οἰκον αὐυτε συγκέχυμενος καὶ ἐκλελυμένος ἐπὶ τῷ λογῳ ὃ αἴυρετ εἰξουπαάο) 244. ἐν τοῖς βιξλίοις] εν τω βιδλιω 19, 82, 9 3, (0) ἐλάλησε προς αὐῇον Ναξεϑαι ὁ ἸΙσραμλιτὴς λέγων, οὐ δωσω σοὶ 123, 168. Οοπιρί. ΑΙά. Αγ). ι.Ἅ βπη. Ἑά. Οεοτρ: ϑιαν. λ44.. ἵπ Χληρονομίαν τσάτερων μὲ 71. ἐχοιμήϑη] ἐκοιμήἼη (ἢ0) 24ς. τῆς ἐόνο Αταῦδτ. λέγων] ταδὲ γι. ὅτω Οθογς. λέγων, Νηρεύσατε κλίνης] τῆς κλήνης (Π0) 24ς. συνεκάλυψε] συνεκαλυψαῖοό4ᾳ. καὶ νηρείαν] ονμπαιε εἰμπέωπε Ατηδτ. γηρείαν»} νηςείας Ασπὶ. ι. Απτη. οὐκ ἔφαγεν) α εκ 242. Ἐά. ἐν ἀρχῇ τῷ λαὶ] ἐπ ρνἰπείροπι ρορκὶϊ. Απιοτ. ἐπάνω “σάνγος ΜΝ. εἰσῆλθεν] ἐξηλϑε Οοπρ!.. ᾿Ιεξαάξελ---ωρὸς αὐτὸν] προς αὺ- λα ϑίαν. Οἴτορ. ᾿ ᾿ ἜΝ νἩ τὸν Πεζαδελ ἡ γυνη αὑτὰ 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. πρὸς αὖ- Χ, Και ἔγκαϑίσατε) καὶ καϑισατι 19 7ιν 8:, 93») 168, 243. 
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Ὁ ζῶν, ὅτι τέσϑγηχε. 
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τ 344. Οομηρί. Αἴεκοκ καὶ ἐκκαϑίσατε τ ς8, 

'σωσαν 134. 

᾿τάς} , Απῇ. σ. Ασηϊ Ἐὰ. 

᾿ κἰξκογηπί σΟΜΙΓ ἐμηε ἐοβἑμεοπίμνε οονανε πεν ἐκάϊπε: ΨΪρ. 
. νόμων] ρταεηηϊτῖ, οἱ ΧΙ, τοϑ. Αἰεχ. κα υνον τ ς8. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

: ΚΕΦ, χχ 
ἴω)  “" ΄ ϑ.. 2 ἡπῶ 

υἱὸς παρανόμων ἐξεναντίας αὐτῇ, καὶ χκαταμαρτυρησάτωσαν αὖτϑ, λέγον]ες, Ἑὐλόγησε Θεὸν χαὶ 
᾿ ΙΝ Ν 9 [4 

βασιλέα: χαὶ ἐξαγαγέτωσαν αὐτὸν, χαὶ λιϑοξολησάτωσαν αὐτὸν, χαὶ ἀποϑανέτω. Καὶ ἐποί- τι. 
ρ᾿ 9. "Ὁ ε Ν ε 5 ’ ᾿ ἰφὲ 3 “ 2 Μ 

ἡσαν οἱ ἄνδρες τῆς πσόλεως αὐτὰ οἱ πτρεσθύτεροι χαὶ οἱ ἐλεύσϑεροι οἱ χατοιχᾶντες ἐν τῇ πόλει αὐ. 
κῸὋ, 9 3 3 ͵ - ν, » 27 2 μ᾿ 7 ὰ ᾿ 

τοῦ, χκαϑὼς ἀπέςειλε πορὸς αὐτὲς ᾿Ιεξάξελ, (χαὶ καϑαὰ ἐγέγραπ]ο ἐν τοῖς βιδλίοις οἷς ἀπέςειλε 
Ν ΄ ΄ ν. 2 .. » ) κὸ “᾿ μ, ν 

πρὸς αὐτός. Καὶ ἐχάλεσαν γηςείαν, χαὶ ἐχάϑισαν τὸν Ναδδϑαι ἐν ἀρχῇ τῇ λαᾶ. Καὶ εἰσ. 
φ᾿ Ν ς ΄ δ ΄ 3939 “Ὁ ". 7 Ὁ ᾿ 

ἤλθον δύο ἄνδρες υἱοὶ παρανόμων, χαὶ ἐχάσισαν ἐξεναγτίας αὐτῇ, χαὶ χαϊεμαρτύρησαν αὐτξ, λέ- 
9. 9 Ν, Ν ΄ ς φῳφ ς.- " » ΞΣ Ζ τ ᾿ 

ψοντες, Εὐλόγηχας Θεὸν χαὶ βασιλέα" χαὶ ἐξήγαγον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἐλιϑοξύλησαν 

αὐτὸν ἐν λίϑοις, χαὶ ἀπέϑανε. Καὶ ἀπέςειλαν πρὸς ᾿Ιεζάξελ, λέγοντες, Λελιϑοξόληται Ναξε- 
» Ν ΕῚ ε 3 " 9 ΄ κι» ϑ Ν . ϑαὶ, χαὶ τέϑνηχε. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκεσεν ᾿Ιεζάξελ, χαὶ εἶπεν πρὸς ᾿Αχαᾶξ, ᾿Ανάςα, χληρονό- 

μει τὸν ἀμπελῶνα Ναξδεϑαὶ τῇ ᾿Ιεζραηλίτου, ὃς οὐχ ἔδωχέ σοι ἀργυρίου, ὅτι οὐχ ἔς, Ναξουϑαὶ 

Καὶ ἐγκαϑίσατε--ἰξ- 
ἐναντίας αὐτῇ} καὶ τροσάγετε ἔμπροσϑεν αὐτῇ δύο ἄνδρας υἱὲς τταρα- 
νόμων ϑίαν. Οἶτορ. δύο ἄνδρας] Ττ. τ90. υἱὸς τταρανόμων] Μ]ῖος 
ἐπί φεΐεαεὶς. Απνδτ. ἐξεναντίας---αὐτῷ 29] καὶ ἐκαϑισαν εζξεναντιας 

᾿ ἄντα καὶ καϊεμαρτυρησαν αὐτὰ 11. ἐχ ἠϊσεηο εὐα:γ με ζαΐμενε ἐοβἑνιοπίωπε 
μενἀϊδεαπι αάυεηγεν ἐμπε Αὐοῦτ. καϊαμαρτυρησάτωσαν] μγαεπιῖτ. ὅτοι 
ϑίαν. Οἷἶτορ. αὐτῇ 29} σερὶ αὐτῇΈο Αππῃ. 1. Αγηι. Εά. ϑίαν. Μοίᾳ. 
ἐπ᾿ αὐτὸν ϑίαν. Οὗἶτο,. λέγοντες] α 8ϊν. Οἶτοςρ. Εὐλόγησε] ευ- 
λογηκας ΧΙ, (ςς. ἵπ πιᾶγρ. ἤτοι κεκακολογηχας.) γ1, 121) 1ς8, 244; 
24.ζ, 246, 447). (ὐοτηρῖ. ηυλογησε 44. Αἴεχ. εὐλογῆσας 64) τι0. 

ΑΙ4. (αι. Νίο. Ασηι. τι. πη. ἕά, -Ὁ Ναΐεϑὲ 82. ευλογηῆκε Να- 
δεϑαι 93, τιοϑ8. ηυλογῆσας 123. ῥταιτηϊῖ. ὅτι Θθοῦρ. ὅτι οὐκ εὐλό- 

γῆσε ϑίαν. πιαίε χε Βιδ]. Βομειη. ΜΜεϊδηιτο ἢ. επεάϊχιε Μυϊρ. 
Εὐλόγησε---λέγοντες ἰπ ςοπι. 13.1. οὐπὶ ἰηϊετπχοά, 1. Εὐλόγησε 
Θεὸν} εὐλογήκαμεν (ἢς) Ναξεϑα Θεον τς. καὶ ἐξαγαγέτωσαν --- 
αὐτὸν Βηδὶ.] καὶ ἐξάγοντες αὐτὸν λιϑοδολήσατε αὐτὸν ϑῖαν. Οἴἶτορ. 
εἰ εὐμεῖιε ξμε εἰ ἰαρίάαιε Ψαϊρ. ἐἠξαγαγέτωσαν αὐτὸν] ἐξαγετε αυ- 
τὸν ἔξω το. εξαγαγετε αὖον εἐξω 82, 93, τοΒ. Οοπρ!. ἐξαγέτωσαν 
ΑΙὰ. λιϑοξολησάτωσαν) λιϑοξολησατε 82, 93, τοᾶ. λιϑοδολισα- 

λιϑοδολίσατε Οοτηρ. αὐτὸν 43] κα 242. Απη. Εἀ, 
Θεοῦ. , : 

ΧΙ. Καὶ ἐποίησαν] -ἰ ἅτως Θεοτρ. ϑῖλν. ἐποίησαν--ἀπέϑανε ἰῃ 
πε οοτ. 13.} ἐποιησαν καϑα ἀπερειλεν αὐΐοις Ιεξαδελ και ελιϑοβο- 
λησαν αὐἴον και απεϑανε 44. οἱ ἄνδρες] κα οἱ ςς. 
αὐτὰ] α τῆς ςς. Αἰεχ. ααντε 93, τοϑ. Οοπρὶ. 
α οἱ ἐλευϑεροε 82. κα οἱ 144,.242. κατοικᾶντες) καϑήμενοι ΑἸεχ. 
οἱ ἐκάϑηντο Απη. τ. Αγ}. Εά. ἐν τῇ τόλει!] εν 3,46. αὶ τῇ ΑἸεχ. 

καϑὼς} καϑα τοῦ, 120, 123, 144» 158, 436, 242, 243, 244. Αἴεχ. 
Οαι. Νὶς. καϑ' ἃ (ἢς) 124. καὶ καϑὰ] α καὶ Απη. τ. Απῃ. Εά. 
δῖαν. Οἴτος. καὶ καϑὰ ἐγέγρωπἼο] καὶ ἐνετείλαντο καϑα γε- 
γραπῖαι ΧΙ, τΔτ. καϑα γεγραπῆαι γ1, τού, 1345) 144) 236, 242, 

᾿ς τῇς πόλεως 
καὶ οἱ ἐλεύϑεροι 

443, 244. ΑἸεχ. (δι. Νίο. ἔς, ργϑεπ 0 καὶ, 74.) 119, 1206. χαϑὰ 

γέγραπἼω (ἢς) 24ς. καὶ ἐνετειλατο καϑα γεγραπῖαι 2447. καὶ 
καϑὰ ἐγέγραπ]ο δίς. δὰ ἤῃ. οοπν.} α 19, ςς» 84, 93,» 1ο8, τ ς8, 446. 
καὶ καϑὼς γέγραπῆαι ἐν τῶ βιδλίω. Οοτρί. ἐν τοῖς βιδλίοις] ἐνιτῳ 
βιδλιῳ 123. Απτη. τ. Ασα. ἙἘά. βιδλίοις] βιθλίοις, καὶ ἐνετείλαντο 
(ἅς) γ1. οἷς ἀπέρειλε] ᾧ ἀπερειλε 23. οἷς ἀπίςειλε πρὸς αὖ- 

τορὸς αὐτάς} - καὶ [εζαθελ γ4. 
Ἔ Ιεῤφαξελ 244. : ᾿ 

ΧΙ. Καὶ ἐκάλεσαν] ἐκάλεσεν 111. α καὶ ΧΙ, 92, τού, τ109, 134» 

144) 16, 242, 243, 24ς) 247. Αἰεχ. δι. Νὶς. Αγη). σ. Ασπι. Εα. 
χα! ἐνετειλᾶτο.19. καὶ ἐνετειλαῦο ς ς, 82, 93, 168, (244. πιατρ.) 246. 
ΟὐΟπιρΙ. καὶ ἐκηρυξαν ις8. καὶ ἐκαάϑισαν] καὶ εκαλεέσαν 424ς. 
α καὶ (1. Νίς, ἐν ἀρχῇ] ἐν ἀρχῇ κεφαλὴ ([ς) γι. ἐν κεφαλῇ 
ΑἸεχ. ὶ 

ΧΠΙ. Καὶ εἰσῆλϑον) καὶ ηλϑὸν 19, ς 5» 64, 74, 82, 93, τού, τοϑ, 
110) 120, 134) 144, 1.8, 226, 242, 241, 244. Οὐμρὶ. Αἰεχ. (δῖ. 
ΝΙ:ς-. Καὶ εἰσηλϑον---λέγοντες} Ἐὲ «ἀάκμδις ἀμοδμς οἱγίς ΒΠ[ἐς 416- 

ῥοὶ!, βεοόγμμε ἐος (εάεγε εοπῖγα ἐμ: ἂρ ἐδι, (είδίοοε μὲ υἱγὶ ἀἰαῥοϊϊεὶ, 

υἱοὶ παρα- 
καὶ, κατεμαρτύρη- 

σαν---λέγοντες καὶ κατιμαρτύρησαν ἄνδρες τῆς ἀποςασίας τὸ Ναξεϑαὶ 
κατέναντι τῇ λαξ, λέγοντες Αἰεχ. ἢς ἔετε, ουπιὶ τράντος ἀπε τοῦ λαξ, 
Απῇ. τ. ἅπῃ. Ἑά. καὶ καϊεμαρτύρησαν αὐτὰ} -- ανδρες της απο- 
ζασιας τε Ναξεϑαι κατεναῦ τὰ λαι ΧΙ, ς5, ς ς, 64. 7492) τοῦ, 120, 
1217)123} 134, 144, 236,.243,244.24ς. Αἰά, (Δι. Νίς. -Ἐ ἐδάςσπι, ἰῇ 

΄ 6, ῃς Ζ . 

Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκεσεν ᾿Αχαὰξ ὅτι τέϑνηχε Ναξδεϑαὶ ὁ ᾿Ιεζραηλίτης, χαὶ 

ὑῤδιέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτϑ, καὶ πεεριεξάλετο σάκχον' χαὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα, χαὶ ἀνέςη χαὶ χατ- 
υ ᾿ 

τον Ναδεϑαι, 119. -Ἐ εδάξπι, οὐπλ Ναξχϑὲ ρῖὸ τεὸ᾿ ᾿ Ναῦεϑαι, γ1. 
“ ελάδπι, πῇ τα Ναῦδεϑε, 247). -ἰ εδάςπ), οπηο τῆς εἴ εὐπὶ Νιαδὲϑ' 
ΡΙο τῷ Ναξεϑαὶ, Οοπιρί. ανδρες τῆς ἀποράσιας καὶ κατεμαρτυρη. 

[2. 13. 

σαν τὸν Ναδαϑαι κατέναντι τ λὰξ τς8. - ανδρες τῆς ἀπορασιας΄. 

καϊεναντι του ναξ 242. καὶ κατεμαρτύρησαν κατ᾽ αὐτῷ, (αἀάϊιο οἱ 

ἄνδρες τῆς ἀποςασίας ὅς. ἔετε ὧΣ ἰπ ἘΔ. ΟὈπιρΙ. εἰ ΑΙα.) ΘΟ. 
δίαν. Εὐλόγηκας] ηυλογηῆσας 11. εὐλογησεν ΧΙ, ς2, ς ς, 64, 74,92, 
ιού, 119, 120, 144, 216, 242, 243. ΑἸά, (Αι. Ν!ο. ὙΓπεοάοτεῖ. Ο. 61. 

ἰπ. 3 Κερ. ῥγϑεπιῖτ. σὺ 71. εὐλογῆχε 120, 1ς8. ηυλογῆσε 123. εὐλο- 

γῆσας 24ς. ἢ εὐλόγηκε 247. ηὐλόγησεν Ναξεϑαχὶ ΑΙεχ, εὐλό- 
γηκε Ναξδῶϑ Απη. 1. στη. ΕἘά. ὅτος οὐκ εὐλόγηκε Οεογς. ϑίαν. 
Μοΐᾳ. ὅτος εὐλόγηκε ϑῖλν. Οἰἶτογς. Βεπεάϊ κι! Ναδοιὰ Ψα]ρ. Θεὸν) 
τον Θεὸν ςς. καὶ ἐξήγαγον ὅζο. δὰ ἔῃ. ςοπ).} φγοάωχεγμα ἰρίνων 
Ναῤυ!άε ἥόγας, εἰ ἰαρίἀσυέγεπὶ ἐμ. Ατλθσ, φμαη οὗ τονε εαἰμχέγμνι ἔμπα 
ἐχίγα εἰυίμαίενα, εἰ ἰαρίάιῤως ἱπιεγξεεεγεηι. Μασ. ἐλιϑοδόλησαν) ελι- 

ϑοδολισαν 134. ἐν λίϑοις] α ἐν 11, ΧΙ, ςς, γ4, τού, 120, 1215) 134» 
144, τς, 136, 242, 244) 24:, 247. (αῖ. Νῖς. καὶ ὠπίϑα») 
ΔΛ 246. 

ΧΙΝν. Καὶ ἀπέρξειλαν) και απερειλε 93. 
ληϑοδολειται 93. λελιϑοδολιται 134. 
τέθνηκε) απεϑάνεν τς8. τίϑνικε (0) 442. 
ΧΥ. Καὶ ἐγένετο) αὶ ἐγένετο 44. Καὶ ἐγίνετο--- Ἰεζαάξελ] α οὐαὶ 

ἱπϊεγηχεὰ, 19, 247. ὡς ἤκεσεν ᾿Ιεζαδελ] -[- κεχωριξαι Ναξυϑα και 
τεϑνηχκε 9. -ἴ τῶν λεγοντων χέχωσϑσαι (ῃς) Ναδεϑαι καὶ τεϑνηκεν 
ςς. Ἐ λεγοντων κεχωσΐαι Ναξεϑαι καὶ ἀπεϑανε 4. ΑἸά. -ξ- ελάειω, 
εἰ Ναΐξεϑε καὶ τεϑνηχε, 82. -ἐ- εδάδη, "ἰἢ τεϑνηχε, 93. ὡς ἥχεσεν 

αντων Ἰεζαξελ λεγονΐων, οτι ἐλιϑοδόληται (ἢς) Ναξεϑε καὶ τεϑγηχε γι. 
-Ἐ λεγόντων χεχωρισαι Ναξεϑαι καὶ τεϑνηχεν τοϑ. -Ἑ τῶν λεγοντων" 
λελιϑοξοληται Ναῦδεϑαι καὶ τεϑνηχεν 121) 246. -[- οδάξτῃ ἔετε Θεοῖς. 
δίαν. Οἷἶτος. -Ἐ τῶν λεγοντων χεχωγαι Ναῦσϑαι καὶ τεϑνηχε 1.8, 

244. -Ἐ τῶν λεγοντων" κεχώριςαι Ναδεϑαι καὶ τεϑνῆχεν οτὶ ελιϑοῦο- 
ληϑη 24ς. -{ τῶν λέγονϊων, λελιϑοδόληται ΝΙαδὲ9 καὶ τέϑνηκε Οομμρὶ. 

-Ἑ ὅτι λελιϑοδόληται Ναξεϑαὶ καὶ ἀπέθανεν ΑἸοχ. Ατπγ. 1. Αγαι. 

ἘΔ. -Ἐ λεγόντων, ὅτι ϑανὼν (οεεί 4) Ναδαϑεῖ, καὶ ἀπέϑανε ϑ[ᾶν. 
Μοίᾳ. εππὶ πάει ζεκεδεὶ ἰαρίάαεασι Ναδοιδ, εἰ πιογίμωα Μαὶφ. 

καὶ εἶπεν) -“- [εφαξελ το, 82, 93) τοϑ. ΑΙεχ. Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ. ἐἶ- 

πεν ᾿ζαδελ Οοπιρί. Αγσπι. 1. Ασπτῃ. Ἐὰ. δρωμα φῇ.  υ]σ. πρὸς 
᾿Αχαὰδ] τρος τον Αχααᾷ 82, 93.. Οὐτηρ!. α ρος 242. κχληρονό- 
μοι} ργατηϊ. καὶ τοϑ. (οπιρὶ. κληρονόμε (6) 24ς. τὰ ̓ Ιεζραη- 

λίτου] τῷ Ἰσραηλίτου (αἴ. Νίος. ὃς οὐκ] ὅτι οὐκ Οοιρ. ὃς οὐκ 
ἔδωκέ σοι ὠργυρίον} φιὶ ποὶμὶε εἰδὲ ἐασε ἀαγε ργεῖο : Νίδι. ΤΠ, 8ρ. 
Απιδσ. ὃς οὐκ ἔλαξέ σου τὸ ἀργύριον δίαν. Οἴτοςρ. ἔτ, "ἰῇ πὸ σοῦ, 

δίαν. Μοίᾳ.Ύ ἔϑωκέ σοι] -ἰ- αὐἶον ςς, 246. 
οΟοΠ).} φαία εεεε πιστίμς οβ. ΝΊδι, Τιπ. ἀρ. Αἰδτ. ὅτι ἐκ ἔρι Να- 

δεϑαὶ ζῶν] α 44. καὶ νῦν οὐκ ἔςι Ναξωθϑὲ ζῶν Θεοτξ. καὶ ἔτι οὐκ 
ἔςι Ναξεϑὲ ζῶν 8ϊαν. ζῶν], 24ς. ὅτι τέϑνηκε] ἀλλα τεϑγηχε 

ὁ Ἰεζρα- 

Λελιϑοδόληται] λε- 
Ναξ5ϑαὶ) Ναΐαϑε τοῦ. 

.10) 82, 93, τού, τοϑ. Οοιηρὶ. σὐσεοτρ. ϑῖἷαν.. 

ΧΥΙ. ὅτι τέϑνηκε] ὅτι λελιϑοδόληται 8ῖαν. Οἶτορ. 

ηλίτης]. α 44: 71,93, 108, 246. (οηριί. ὁ ᾿Ιξαηλιτὴς 110. ὁ 

Ἰεζραεηλίτης Οδῖ. Νίς. καὶ διέῤῥηξε) α καὶ 44) 74, 93» τού, τοϑ, 
120, 134) 144) 236, 2452. (αι. Νῖο. Αγ. 1.. ἅπη. Ἐά, οηφεὶ- 

ἀμ Απιδτ. καὶ διέῤῥηξε--μετὰ ταῦτα͵} α οὐπι ἱηιέττιοά, Οὐοπιρί. 
ψυὶϊν. τῶ ἱμάτια αὐτῷ] τὰ ἐματια εαυτε 11. τὸ ἱμάτιον αὐτὰ 
Οεοτῃ. τποεριεδάλετο} τοεριεδαλλετο 44. τοῦ, 134, 242. ΑἸ, 

λ» 
σάκκον] ἐν σάκκῳ δῖαν. καὶ ζγένετο 2]. ἐγένετο 445)71- κα! ἐγέ- 
νετο μετὰ ταῦτα] κρφα. καὶ ὠνέξη] α 44) ς5-. λα καὶ Οοπιρὶ. Αἰ. 

ὅτι ἐκ ἔς! ἄζς. Δὰ δη. . 



: | ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
ΚΕΦ. ΧΧ. 

17. ἔδη ᾿Αχαὰδ εἰς τὸν ἀμπελῶνα Ναξουϑαὶ τῷ Ἴς 
18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23 

24 
28, 

ν᾿ 

ΤΣ 

, 1ού, 134. ὃ ελιξαν 24ς. ὃ ἔλειξαν Ογτ]!}. ΑἸεχ. 1. εἶ, 

πρὸς Ἤλιὲ τὸν Θεσξέτην, λέγων, 
ραὴλ τῇ ἐν Σαμαρείᾳ, ὅτι ὅτος ἐν 
Καὶ λαλήσεις πρὸς αὐτὸν, λέγων, 
τᾶτο τάδε λέγει Κύριος, 

ἀμπελῶνι 

λείξασιν οἱ χύνες τὸ αἷμά σᾶ, 
πρὸς ᾿Ηλιὲ, Εἰ εὕρηκάς με ὃ 

σονανονΝι 

Ν ε ΄ ΄ Φ “ Φ χαὶ αἱ πσορνᾶι λᾶσονται ἐγ τῳ αἱ 
3 ὝΖ ν, ,,ἕ,Ἅ5)ςπτ---ῴν-- ἘΣ ποθον ἐχϑρός μου; χαὶ εἶπεν, Εὐρηχα" διότι μάτην 

ζραηλίτε ἀληρονομῆσαι αὐτόν. Καὶ εἶπε Κύριος 
᾿Αγάςηϑι χαὶ χατάδηϑιε εἰς ἀπαντὴν ᾿Αχαὰξ βασιλέως Ἶσ.-. 

Ναδεϑαὶ, ὅτι χα]αξέξηχεν ἐχεῖ χληρογομῆσαι αὐτόν. 
Τάδε λέγει Κύριος, 

Ἔν παντὶ τόπῳ ᾧ ἔλειξαν αἱ 
Ὡς σὺ ἐφόνευσας χαὶ ἐχληρογόμησας, διὰ 
ὗες χαὶ οἱ χύνες τὸ αἷμα Ναδουϑαὶ, ἐχεῖ 

ματί σου. Καὶ εἶπεν ᾿Αχαὰξ 
πέπρασαι “ποιῆσαι Ν, Ν 2. 7 ᾿ ᾽’᾽ 

΄ Ν 

10 πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίᾳ, β(σαροργίσαι αὐτόν") Ἰδὲ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ χαχά" χαὶ ἐχχαύσω ἐπί. ’ ρΦ ἋΣ 39 ». σὼω σϑ, χαὶ ἐξολοϑρεύσω τῇ ᾿Αχαὰξ δρδντα 
3 ’ 

΄ ἐν ᾿Ισραήλ' Καὶ δώσω τὸν οἶχόν σου ὡς τὸν 

δελ ἐλάλησε Κύριος, 
Τὸν τεϑνηχότα τῇ ᾿Αχαὰξ ἐν τῆ τπόλει 
φάγονται τὰ πετεινὰ τῷ βρανγξ, 

ἘΔ. καὶ κατίξη] , και 44. , 71. καὶ κατέβη ᾿Αχαὰδ] Α- χααῦ καὶ ἀπηλϑεν γι. Αχααβ καὶ κατεξη 82, 
Αχτῃ. 1. ἄστη. ΕἘά. Αχααᾷ και ανεξη 93. " Ναξεϑαὶ 22] Ναξὼϑ ς (ὐοάϊοες ϑεγρὶϊ. τὸ ᾿Ιεδραηλίτου] α 44, 747) 92, τού, 110, 120, 134, 144, 236, 242. (δὲ, ΝΊς., κληρονομῆσαι αὐτόν] ῬτΘΟΠτ, τοῦ 82, 93. (πρὶ. , αὐτόν Ατγη. τ. Ατῃῃ. ΕΑ. 

ΧΝ]]. Καὶ εἶπε--Θεσξίτην] καὶ ἐλάλησε Κύριος μετὰ Ἠλιὰ Θεφξίτου Απτη. «. Ατση). Ἐά. τὸν Θεσθδίτην] κα 44. τὸν Θεσξυτην τού. Αἰά. 
᾿ 

ΧΙ]. κατάξηϑι] κα]αδα 44. τὸορενυϑητι 242. εἰς ἀπαν- τὴν] εἰς ἀπαντησιν ΧΙ, το, 44, ό4, γ4, 82, 92, 93) 1οῦ, 120, 121» 123,).134,144.236, 242, 244, 246, 247. (οπιρὶ. ΑΙά. ΑΙοχ. (δὲ. Νίς. τὸ ἐν Σαμαρείᾳ} κ᾿ 44. ἐν Σαμαρια 24ς. Αττῃ. 1. Αἴτη. Ἑά. Οεογρ. ϑίαν. ὅτι ὅτος] (δὲ ατὸς ἴρ, 44, 717) 74) 92, τοῦ, 119, 120, 121, 123, 1347 1447 198, 236, 242, 243, 244, 247. ΑΙά, Οδι, Νίς. ιδου αὐυΐος 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. ἰδῇ οὕτως (ἢς) 24ς. ὅτι ἰδὲ ὅτος Οοτρ. 
ἰδὲ γὰρ ὅτος δῖαν. ὅτι ὅτος δζο. λὰ ἤῃ. οομ.] φμία ἦϊς ἱπ υἱποαη 
Ναδιιλιεὶ ἀρίεεπαϊε, πὲ ροβίάεαι εαπι: Τιαςὶ, ΓΟ], καὶ ὅτος κατίξη εἰς ἀμπελῶνα Ναξὼϑ' κληρονομῆσαι αὐτόν. Αττη. τ. Ατη). Ἑά. 
ἀμπελῶνι] ἐν τῳ ἀμπέλων! 82, 93. 1ο8. (οηρ, ὅτι καϊαξέδηκεν---- 
αὐτόν) κληρονομησαι αὐῇον, ἐκεῖ καταξεξηκεν 74. ὅτι καϊαξέξηκεν 
ἐκεῖ ] κατεδηκεν ΠῚ, ὅτι κατέξηκεν ἐκεῖ ΑΙά. ἐκεῖ} 44. κλης- 
θονομῆσα!ι] κατακληρονομησαι τού. λαξεῖν ϑῖαν. Οἴτορ. 

ΧΙΧ. Καὶ λαλήσεις] καὶ ἐρεις το, 82, 93) τοβ, (ογ)ρὶ. Καὶ 
λαλήσεις τορὸς αὐτὸν, λέγων] εἰ ἀϊοο: σά ἔμ: Ταοϊξ, (αἱ. χαὶ λάα- 
λησον αὐτῷ καὶ λέγε Οεοτρ. λέγων} α 82, 93, τοϑ. Οοιρρὶ. 
λέγων οτι 24ξ. Ὡς σὺ] κα ὡς 19. κα 82, 93, τοϑ, 1.8. (ομρρὶ. 
ανϑ᾽ ὧν Ομιγίοῦ, ἰ. 290. κα σὺ Αγη. Εα. ἐφόνευσας οεεἰ δ βὲ 
Ναῤωιάσυν Τιαςῖξ. (α]. -Ἐ τὸν Ναξωϑὲ Οθοσσ. -Ἐ τὸν Ναξιϑὲ 
δῖαν. καὶ ἐκληρονόμησας) , 246. -Ἐ καὶ αἷμα ἀνδρὸς δικαίου 
ἐξέχεας Ομεγίοί 1. οἶκ. δ 2ο εάν δὲ υἱπεαπε εὐας Τλὶοϊξ, Τα], καὶ ἔλα- 
δες ἐν κληρονομίᾳ τὸν ἐμπελῶνα αὐτῇ 8[αν. Μοίᾳ. ῆς, δίχυςε ἐν κλη- 
ρονομῖᾳ, δῖαν. Οἶτος. διὰ τετο---τόπῳ ᾧ] δια τετο εν τῷ τόπῳ οὔ 
44. διὰ τᾶτο δις. δὰ ἤη. ςοη1.] ὅτως ἐχχυϑήσεται τὸ αἷμά σε, καὶ 
οἱ κύνες λείξεσιν αὐτὸ, καὶ αἱ πόρναι λάσονται ἐν τῷ αἵματί σε. ΟἾιγ- 
(οἵ. 1. οἷς, (ΟΓ. νῖ!, 205.) τάδε λέγει Κύριος 25]... 71, το6. α ταδὲ 
119. ϑῖαν. Οἴτορ. Ἔν ταντὶ---ἔλειξαν) ἐπ ἴοτο, ἰπ φμο ἐϊπχογεπὶ 
τας. (δὶ. Ἔν ταντὶ τύπῳ] εν τῷ τόπῳ ΧΙ, ςς, 64, 71, 74) 82, 
92, 93, 1ού, τοῦδ, 119) 120, 121) 1235) 1347) 144,1 8, 436, 242, 243, 
2445724ς, 247. (πρὶ. ΑΙά. (ας. Νίο. Ογτη!. ΑΙοχ. νοὶ. ἱν. Ρ. τος. 
Αγη. 1. Ασγ Ἐάὰ. Θεογρ. δῖαν. α τσᾶντι 19. ᾧ ἔλειξαν] ὡ ἀλιξαν 

αἱ δες καὶ 
οἱ κύνες] οἱ κύνες τπηζυπὶ 44. Οοηιρὶ. (ϑῖαν. Μοίᾳ. υἱὲ νἱἀεδξι;.) οἱ κύ- 
νες καὶ αἱ ὅες ΑΙεχ, οἱ κύνες 19] αἱ κυνες 236. ἐκεῖ λείξεσιν] αὶ ἔχει 
93. ἔχει λιξασιν τού, 134. “εκεῖ ληξεσιν 144. οἱ κύνες 45] Πδεῖ 
ἦπ οβαγαξξ, πηΐποτε ΑἸεχ. α Ασπι. 1. Αστῃ. Ε4, Θεοῖς. (αν. καὶ 
αἱ πόρναι] ρτατηΐεῖ. ἀλλὰ 19, 93, το8, “46. καὶ ἔπόρναι (0) 121. 
α αἱ Αἰεχ. εἰ )ουπίοαγία Ἰριοῖξ, (α]. καὶ αἱ πόρναι ὅτο. δὰ ἔπ. 
οοπ1.] α Οοπιρὶ. Ψυϊρ. ἐν τῷ αἵματί σΒ} α ἐν 44, το, 134»158. 
Ἔ καὶ αἀνεςὴ ἤλιας, και ἐπορευϑη, και ἐποιῆσεν τως. γῖ, τὼ αἰμαῖ: 
σε" καὶ ιδὲ Εῖλικ ἀπηλϑὲν ἐλεγξαι αὐῇεν. τοῦ. 

. ΧΧ, Καὶ εἶπεν ᾿Αχαὰξ] ργαιηἰε. και ἐπορευϑὴ Ἡλιας προς Α- 
γο:ν. 1. 

108. (ομηρὶ. Αἱεχ.. 

,, λιαὰ 85ἴαν. φωὶ “ἰχὲ! ψυϊρ. 

ἔν. 

χαδ' ὅτι ἤρξω τυοιῆσαι τὸ πτονηρὸν 81Αν. Οἶτορ. 

πρὸς τοῖχον, χαὶ συνεχόμενον χαὶ ἐγχαταλελειμμένον 
οἶχον Ἱεροξοὰμ υἱξ Ναξᾷτ, χαὶ ὡς τὸν οἶκον Βαασὰ ξ ἾἌἊ Ν Ν », 7 ἣ ᾽ Ν  )φῳ» Χ » ΄ 

υι8 Αχίαᾶ, περὶ τῶν παροργισμάτων ὧν παρώργισας χαὶ ἐξήμαρτες τὸν ᾿Ισραῆλ. ΄ λέγων, Οἱ χύνες χαταφάνονται 
Καὶ τῇ ̓ Ιεξά- 

ΕΝ ἢ "“ ΄ “3 ΄ ᾿ αὐτὴν ἐν τῷ προτειχίσματι τοῦ ᾿Ιεζράελ. 

χααδ 19, τοϑ. (οηνρ!. 
εὕρηκάς μὲ ὃ ἐχϑρός με] 
ὁ ἐχϑρός με] ἔχϑρόν σοι Ατηι. Ἐά. ἸΏΆΓΡ, 
71. “Ἑ ἤλιας 82, 93, 1τοϑ, 246. (ομηρρὶ. 

Εἰ εὕρηκας] δὲ ἐπυεπίθι Τ,υοἱξ, (αἱ... ΕΣ 
Νωγε ἱπυσην δὶ ἤπό ἱπίνείσμη εἰδὶ ἢ. ψνυὶρ. 

καὶ εἶπεν 29] - Ηλιου 
Ἔ Ἐλιὰ Θεοῦ. - Ἠ- 

διότι] δὴ ὅτι γι. διότι σὺ Θεογρ. 8ϊαν. 
διότι--πσονηρὸν] φμοπίαηι φοραὶ  ασεγε "παϊίρπε Ταὶς, (ΑἹ. μάτην 
τέπρασα!] Τί. 19, 82, 93, 108. Οπηρ]. τεπείρασαι ΑΙά. οι- ἤσαι!] ργϑτηϊε, του 82, 93ν 108. (γηρ!. α το. τοαροργίσαι αὐ- 
τόν] ργηϊτε. τε 82, 93, 108. (πρὶ. ταροργήσαι αὐτὸν 24... ΧΧΙ. ᾿192] ργαπυῖτε, ταδὲ λέγει Κυριος ΧΙ, 19, 445 2, ς τ) ὅ4,. 
71) 82, 93, τοῦ, τοϑ, 110, 12: 1237 134.) 144, 1ς8, 226, 242, 244, 24ς, 246, 24). (οτηρὶ. ΑἸά. δε, ΝΊο. γι! ΑἸδχ. 1. οἷς. ΡΓδεταϊττ. ὅτω λέγει ἵυριος ύξογρ. 81αν. Ἰδὲ ἐγὼ ἐπάγω] ταδὲ λέγει Κυριος 
ἐπάγω 74. ἴσο ἀϊοῖ δορείπμς  Ἑροδ ἐξο ἱπάμεοο Τ,ας. Οδ]. ἐγὼ 
ἐπάγω] αὶ ἐγὼ το, 44, 82, 93. 18, 24ς, 24). ΟγΠ]1, ΑἸεχ. ἴος. οἶς. α ἐπάγω .71. ἐγὼ ἐπάξω τ2ο. Ατγη. τ. Αττη. Εά4. καὶ ἐκκαί. σω] καὶ ἐκλυσω γ4. καὶ ἐκκαύσω ὀπίσω σου} εἰ Μμερεπάίαπι ρο 
[6 ἧβποπι Τιοὶξ. Οα]. καὶ ἔξολ. τῷ ᾿Αχαὰξ] εἰ ἀ βεγαπι ἐμμη 
“μλααὐ Ταιοϊξ, (4. τῷ ᾿Αχαδ] τον Αχααδ 44. Οοπρὶ. ΑἸἹά. 
καὶ συνεχόμενον] εἰ ξοπίσηηρίμσα Τὰς, ΟἿ], ἐν Ἰσραήλ] λὲν ᾿ς8.. 

ΧΧΙ]. Καὶ δώσω] καὶ παραδώσω 8Αν. Βαασὰ] Βαασαν 93. 
Βασα 242. Βαασᾶτ Ογη]]. Αἰεχ. Ἰ. εἰ, ϑδαδα Τ,ιιοὶς, (δὶ. περὶ 
τῶν πταροργισμάτων] σερι τῦαντων τῶν τταροργισματων 10, 82, 93, 
108. 2γὸ ογιηὶόες ἐχαςον αι οπὶδμ: Τὰς. ΟἿ]. ὧν τσαρώργισας] ἐν 
οἷς με ταρώργισας δῖαν. ἔς, ἤπε ἕν, Θεοῖς." ταρώργισας καὶ] 
λϑ4ς. καὶ ἐξήμαρτες], καὶ Οεοτρ. 

ΧΧΙΠΙ. Κύριος], Ογτῖ!. ΑΙοχ. 1. οἶκ. λέγων] κα Οδοῦρ. κα- 
ταφαγονΐαι} φαγονται το, 82, 93, 1 ς8. (οπηρὶ. Ογη!}. ΑἸοκχ. Ἰος. εἶϊ. 
ἐν τῷ τροτειχίσματι) ἀπιέ πιμγμ Τλιοὶϊξ, ΟὯ].. τπροτειχίσματι] τρωτειχισμαῖι ([ς) 12. τὰ Ἰεζραέλ] τε Ισραηλ 11, 82, 93, τοϑ, 
110, 243, 244. (πρὶ. Ισραηλ ΧΙ, 4» 74. 92, τού, 120, 121, 134, 
1447) 236, 242, 24ς, 247. Οαῖ. Νίς. τα Ἱεδραηλ 123. ἡ τοὺ 1 ς8, 
79,αεἰ Τλοὶξ. Οα]. ἐν Ἰσράηλ 8ϊαν. Οἴτορ. 

ΧΧΙΝ, Τὸν τεϑνηκότα---οἱ κύνες] αὶ ουτη ἱηϊογηγοά, 236. Ογη]]]. 
ΑΙεχ, ], οἶι, Τὸν τεϑνηκότα τῷ ᾿Αχαὰξ φάγονται οἱ κύνες ἐν τῇ πόλει 
Αγπι. 1. καὶ τὸν τεϑνηκότα ᾿Αχαδ καὶ ἐν τῇ πόλει φάγονται οἱ κύνες 
ϑίαν, Οἰἶτορ. Τὸν τεϑνηκότα ὅζς. τὰ ἔπ. (οη1.} ΕῚ »πογίμος ἔχον ἴρ 
εἰυίαίε »πσπάμεαῤωπι υοίμενες σαἰὶ, Ταῖς, ΟΔ]. τὰ ᾿Αχαὰξ] α Τὸν 
1.8, τω Αχααβ δ24ς. 
τοϑ, 123ν134. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ργϑοπηῖτ, καὶ 546, οἱ κύνες α οἱ 44. καὶ τὸν τεϑνηκότα) αὶ καὶ 236. αὐτῷ} αὐυτῳ ἐς. φάγον- 
ται 22] καταφαγονται 19, 93, τοϑ, 123. Οομρὶ. ΑἸεχ, καΐαφαγε- 
ται 82. τὰ πετεινὰ} τὰ τσετήνα 74. τὰ ὄρνεα, ΟΥγτ}]]. ΑἸοχ. 1. 
οἰξ. Ἁ 

ΧΧΨ, Πλὴν ματαίως] τλὴν οὐκ ἦν ὡς 19) 82, 93, τοϑ. Οοιηρὶ. 
Ἔ ἐπράϑη ΑΙεκ. Πλὴν ματαίως---ἐπραάϑη] δωρεὰν γὰρ ἐπράϑη ὃ 
᾿Αχαὰξ ὙπΒεοάοτεῖ. Ω. 62. ἱπ 3 Ἀερ. ταλὴν ἐν ματαίῳ ἐπράϑη ᾽Α- 
χαὰθ πη. τ. Απῃ. Εά. καὶ ἐν ματαίῳ σὺ εἰ ᾿Αχὰξ ὃς ἐπράϑη 
δῖαν. Μοίᾳ. Πλὴν ματαίως---τὸ τσονηρὸν] καὶ ἐν ματαίῳ σὺ εἶ ᾽Α- . 

ἐπραϑὴ 44) 71, τοῦ, 120, 144, 243, 24ς. ὃ; εταί. ό4. ὡς επειραϑὴ 
92. επειραϑὴ 236, 246. ἐπειρασϑὴ 542. ἰπραϑη) ἐπειραϑὴ τ. 

) Χ 

᾿ς τῇ » «το ὑπ ΛΕ - “τ ν 

φάγονται οἱ χύνες, χαὶ τὸν τεϑγηχότα αὐτῷ ἐν τῷ πεδίῳ, εις, “Ξ 
Πλὴν ματαίως ᾿Αχαὰξ, ὃς ἐπράϑη ποιῆσαι τὸ “πονηρὸν ἐγώ-- 

φάγονται 15] καϊαφαγονται 10, 82,,,,ω, ΟἿ᾽ 

ΩΝ 

2 . 
ἰυασποπο ᾿ν δ ᾿ αι. “νῷ 

’ 

ΝΣ 

Ἷ 

ὃς ἐπράϑη] ὡς 
« Ἐπ ἢ 

Ἄ; 
«ἦν 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ. Γ. 

2 ε 5» 0 ὡς 2 ΄ ᾽΄ὔ 

ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων, κατὰ πάντα ἃ ἐποίησεν ὁ ᾿Αμοῤῥαῖος, ὃν ἐξωλόϑρευσε Κύριος ἀπὸ 
᾿ ὃ “ ΄ 3 δ 2. Ν 7 ἘΞ: 3 

προσώπου υἱῶν ᾿Ισραήλ. Καὶ ὑπὲρ τῇ λόγου ὡς κατεγύγη ᾿Αχαὰξ ἀπὸ προσώπου τῇ Κυρίου, 2; 
᾿ “, 5. “ Νν 2φ.7 , 1 ὡς - ὖἰκ, εἷῷ ΜΆ 

χαὶ ἐπορεύετο χλαίων, χαὶ διξῤῥηξε τὸν χιτῶνα αὐτϑ, χαὶ ἐζώσατο σάχκον ἐπὶ τὸ σῶμα αὐτῇ, 
ν,» Ζ Ν ! ΄ ΄ 3 “᾿ς 7 5 ἐπάταξ Ναξεϑαὶ τὸν Ἰεζ ΄ ἍΠ ος 

χαὶ ἐνήςευσε" χαὶ ππεριεξάλετο σάχκον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἢ ἐπάταξεν Ναδδϑαι τὸν Ιεζραηλίτην͵ χαὶ 
ρὋ ΕῚ Ν Ζω. 9 4) Ν ν) ἣν Νν » ; 

ἐπορεύνη. Καὶ ἐγένετο ῥημὰ Κυρίου ἕν᾿ χειρὶ δόλα αὐτϑ' Ἡλιδ περὶ ᾿Αχαᾶδ, χαὶ εἶπε Κύριος, 28, 
ϑ : 9 » »“ Ν ΄ 3 “ιἼ εν Ὁ ὩΣ 

Ἑώραχας ὡς χατεγύγη ᾿Αχαὰξ ἀπὸ «προσώπου μου; ὃχ ἐπάξω τὴν χαχίαν ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῇ, 29. 

ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἡμέραις τῇ υἱβ αὐτ ἐπάξω τὴν χακίαν. 

ΚΑῚ συνήϑροισεν υἱὸς ἴΑδὲρ πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτῇ, χαὶ ἀνέξη ἐξη χαὶ περιεχάσισεν ἐπὶ Σαμά.-. 

ρειᾶν, “αὶ τριακονταδύο βασιλεῖς μετ᾽ αὐτῇ, χαὶ πᾶς ἵππος χαὶ ἅρμα" χαὶ ἀνέξησαν χαὶ πτερι- 
εχάϑισαν ἐπὶ Σαμάρειαν, καὶ ἐπολέμησαν ἐπ᾽ αὐτήν. Καὶ ἀπέςειλεν πρὸς ᾿Αχαὰξ βασιλέα Ἰσ-. 2. 
ραὴλ εἰς τὴν πόλιν, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Τάδε λέγει υἱὸς ΓΑδὲρ, Τὸ ἀργύριόν σου καὶ τὸ χρυ- 3. 

σίον σα ἐμόν ἐς!, καὶ αἱ γυναῖχές σου χαὶ τὰ τέχνα σα ἐμά ἐςι. Καὶ ἀπεχρίϑη βασιλεὺς Ἰσ- 4. 

ἐπραχϑὴ 244. παοιῆσα!] ρτγαταῖτς. τοῦ 93, 158. (Αἰεχ, ἴῃ ςδαγδέξ. 
ταΐϊπογο.) Ἰπεοάογεζ, 1. οἷϊ. μοπὶξ ῥσίξ τὸ τῦονηρον 243. 

τὸ ττονηρὸν ττονηρον ποιῆσαι 244. ὡς μετέϑηκεν αὐτὸν] ὡς μετεξη- 
σεν τον τοϑ. Οοτηρὶ. ΤἬεοάοτγεῖς, 1. οἷς. α αὐτὸν δῖαν. Οἶτορ. με- 

τέϑηχεν)] μετεξησεν 82, 93. 
ΧΧΥῚ. Καὶ ἐδϑελύχϑη---τῶν βδελυγμάτων] καὶ ἐδδελύχϑη σφό3" 

δρα ἐν τοῖς βδεδύγμασι ϑ8|ᾶν. Οἰἶτορ. ἐξϑελύχϑη] εδδελλυχϑὴ 
84ς. σφόδρα], Ὑπιεοά. 1. οἷ. τεορεύεσϑαι] πορευϑῆναι ΧΙ, 10. 
44, ςς, 64, 71) 74, 92, τούς 119, 120, 123» 1345) 1447 158, 236, 242, 
543) 24:, 247. ΑἸά. (δι. Νῖο. τοὺ τορευϑηῆναι 82, 93, τοϑ. (οπιρὶ. 
α Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷ. ὀ τῶν βδελυγμάτων} των βδελλυγμαΐων 4κς. 
κατὰ πάντα] α 8ιδν. Μοίᾳ. ἃ ἐποίησεν] οσα ἐποιησεν 82, 93, 108, 
134. Οοπηρὶ]. Ὑεοάοτεί. 1. εἶ. ὁ ̓ Αμοῤῥαῖος] ἐν Σαμαρίᾳ ϑίαν. 
Οὔἶτορ. ὃν ἐζωλόϑρευσε] παθεὶ ὃν ἴῃ ομαγαξξ, πυϊπογε ΑἸεχ. υἱῶν 
Ἰσραήλ] , υἱῶν 44. Ῥγαεπηῖττ, τὼν 93) 1ο8. (ουρί. Οτΐρεπ, ἰΐ, ςό2. 
(Οἱ. 11. 242, 682. 11}. 113.) ὙΤΒοοάογει, 1. οἷ, 
᾿ΧΧΨΊΙΙ. Καὶ ὑπὲρ] αλλ᾽ νπερ 19, 82, 93, τοβ. 
κατενύγη) καὶ ἐγένετο ὡς ἤἥκεσεν ᾿Αχαὰξ τὲς λόγες τάτες κατινύγη 

δῖαν. Μοίᾳ. ἔς, ἔπε ἐγένετο, δῖαν. Οἴτος. Καὶ ὑπὲρ---χιτῶ- 
να αὐτὰ) Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκεσεν ᾿Αχαὰξ τὼ ῥήματα ταῦτα, διέῤῥηξεν 

τὸν χιτῶνα αὐτῇᾷς, Οοπρ. τῇ λόγε ὡς} τῷ λόγε ὃ ΑἸεχ. ὡς 

κατενύγη] -«.. δέγ6 γέα φοπιοίς οἢ Αταῦσ. κα]ενύγη] κατηνυγὴ 
(ἄς ἱπῖα) ΧΙ. κα]ενυχϑὴ (ἄς ἱπα) 19, 82, 93, .1ο8. εκατενυγῆ 
246. ᾿Αχααδ] ὁ βασιλεὺς Ατ;. τ. Ατῃ, Ἑά. τῷ Κυρίξ) α τε 

44, 937 τού, τοϑ, 134) 144) 236, 242, 247. ΑΙά, Αἴεχ. (δῖ. Νῖς. 

καὶ ἐπορεύετο} καὶ ἐπορευϑὴ 19, 82, τιο8. καὶ ἐπορεύετο κλαίων] 
κλαίων ἰΔηϊιπη, εχ Οοτγ, ἃ Ρυπιᾶ τι. 93. καὶ ἔκλαιε Θεοῖς. καὶ 
διέῤῥηξε] α καὶ Αττι. τ. Αἰπῃ. Ἐκ. τὸν χιτῶνα] τα 'Ιματιὰ 19. τὸν 
χιτῶνα αὐτῷ} χιτῶνα ἐπὶ τὸ σῶμα αὐτῷ Αγ. 1. Αγ. Εά. καὶ 
ἐδώσατο---αὐτῷ 29} α οὐπὶ ἱπϊοιτηδά, ΧΙ, το, τοϑ. Ασῃ. 1. Ασπι. Ἐἀ. 
καὶ ἐζώσατο δες. τἀ ἤη. οοιη.} καὶ περιεδάλετο σάκκον καὶ ἑνηςεύσαῖο 
καὶ ἐκοιμήθη ἐν σάκκῳ καὶ ἐπορεύετο κεχυφώς. Οοτηρὶ. ἐὲ φρεγμὶξ (ἢ 
εἰἰοὶο, εἰ ἐγαὶ ἱμάμίμς (ασοο ἐα ἰὐΐο αἶΐδ) φρο ἱπέεγίεοι! Ναδιιὴς 7εκγ εἰ ἰ- 

ἴα. Αὐοῦτ, ἐξζώσατο] τεριεδαλετο ῷ46. επὶ τὸ σῶμα---σάκχ- 
κὸν 29] Βδθεῖ ἴῃ ομαγδέξ. τΐποτε ΑἸεχ. ἐπὶ τὸ σῶμα αὐτῇ] ἐν τῷ 
σώματι αὐτῇ 81ν. καὶ περιεδάλετο δίς. δὰ ἤῃ. ςοπὶ.] λα 44. 
καὶ τεριεδάλετο σάκκον] α 24ς, 246. ποεριεξάλετο] τεριεδαλλετο 
19, 242. 245. ἐν τῇ --ἐπάταξεν] ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐν ἥ ἐπάταξε 
Αττῃ. τ. Ασπι. Ἑά. 511ν. ἦν τῇ ἡμέρᾳ] αὶ εν τού, 1:20. 134» 144) 
236, 242. (δῖ. Νίς. - ἢ ἐπάταξεν} - Ιεφαξελ 82, 93, 1οϑ, 1ς8. 
τὸν ᾿Ιεζραηλίτην}) - καὶ τὸν υἱὸν αὐτὰ το, 93, 108. τὸν Ισραηλιτὴν 
και τὸν υἱὸν αὐτῇ 82. τὸν Ισραηλιτὴν 110. (αἴ. ΝΝΊς. τὸν Ιδραηλι- 
τὴν 34ς. καὶ ἐπορεύθη} α ΧΙ, 19, ς2, 64; 715) 74) 82, 92, 93, τού, 

1οϑ, 119, 120, 134) 144) 1ς8, 2306, 242, 243, 244, 24ς, 246. (Δι. 
Νίο. -Ἐ κεχλίμενος 121) 123) 247. ΑἸά, ΑἸεχ, -Ἡ λυπηρός Ατπι. τ. 
Ατη]. Εά. ϑ8ϊαν. 

ΧΧΨΠΠ. Καὶ ἐγίνετο] ἐγένετο δὲ το. κα καὶ 82, 93, το8Ὦ. Καὶ 
ἐγένετο--Ἠλιδ] 7απς μέγηιο Ζομιὶπὶ αἱ Ἠείΐαπι : ὙὝΕττα!, ἦν χερὶ 
δτο. δὰ ἔῃ. ςοπι.] πρὸς Ἠλίαν τὸν Θεσδίτην, καὶ εἶπεν Οοαιρ,. δὲ- 
λς αὐτὰ ἮλιΣ] Ηλις ὅπλα αὐα 44, ,46., δαλε αὐ]κ γ1. ἘἨλιὰ] 
κ 85, 236, 542. ερὶ ᾿Αχαὰδ] τρος Αχααβ 247. Κύριος} 

τὰ 44. ργασην, ὁ 74.) τοῦ, 134.) 144) 236, 242. 

“σοιησαι͵ 

Καὶ ὑπὶὲρ-- ᾿ 

ΧΧΙΧ. Ἑώρακας} ἑόρακας (υϊ 4110) 134. ὡς κατενύγη] ὡς 

καενύχϑη Οοτηρί. πῶς κατενύγη ΟἸγίοῆ. 1,8, πὸ τροσώπον 
μ8] Ἢ ανϑ᾽ ὥ οτι ἐεκωλυϑὴ απὸ τροσῶπε μα τ21. ΑΙ4, -Ἐ ανϑ' ὧν οτι 
ἔκλαυσεν ἀπὸ πρόσωπα με ις8. - ανϑ᾽ ὃ ὅτι κα]ινύχϑη ὠπὸ ὥροῦ- 
ὦπε μα Οομηρὶ. ἐνωπιόν μον 5ῖαν. Οἶτοσ. οὐκ ἐπάξω] διὰ τοῦτο 
οὐκ ἐπίξω Οεογρ. εἰ ἢς ἕξετε 8]αν. τὴν καχίαν 13] ταῦτα Ογηϊ, 
ΑΙοχ. Ἰ. εἶς. τὸ κακὰ ϑῖαν. ν»ιαΐα (ἂς ᾿να) Απιργ. ἡμέραις αὖ: 

15} -Ἑ ἀνθ᾽ ὧν ὅτι ἔκλαυσεν ἀπὸ προσώπε με ΟἸνγίοί. 1. ς. (ΟΕ 1. 78). 
1ἷ. 291, 294.) ἀλλ᾽ ἐν ταῖς) καὶ εν ταῖς 11. Αἰεχ. ἀλλ᾽ ἢ ἐν ταῖς 
82, τοϑ, 123, 18, Οοπιρ. τῷ υἱῷ αὐτῷ} α τε 1. ἐπάξω τὴν 

’ 5 Ἃ ΡΞ 

᾿ κακίαν 29] α 44. -Ἐ ἐπὶ οἶκον αὐΐκ 121. - ἐπὶ τὸν οἶχον αὐτῷ 
Οοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἄστη. 1. πῃ. Εἀ, Οὐδοῦρ. 8᾽ν. ἐηΐεγαπι πιαίμηι 
«ον ἐγ. ΪΕ. 

1. Ολρ. ΧΧΙ. 1 Τεχῖιν Ἡδεῦτ. ᾶρ. ΧΧ. Καὶ συνήϑροισεν υἱὸς 
"Δδὲρ] και νεος Αδὲρ σννηϑροισε ΧΙ, γ1. καὶ νιὸς Αϑερ βασιλεὺς Συ- 

ριας συνήθροισε 445) ζ2, 55) (92. υἱ νἱάεἴιΓ.) τού, 120, 121, 123, 134, 

144, τς8, 36, 242. Αἰά. ΑΙεχ. (αἵ, Νὶς. δίαν. ἔς, πἰῇ χαὶ συνη- 
ϑροισε, 247. ὥο, ηἰῆ Συρίων, Α΄τῃ. 1. Ατπν, Εἀ. ἢς, πἰῇ ὁ δὲ υἱὸς, 
Θεοῦρ. καὶ υἱὸς Αδὲρ βασιλεως Συριας συνηϑροισε 74. καὶ νιος Αϑε- 
ρων βασιλεὺς Συριᾶς συνηϑροισεν 24ς. υἱὸς "Αδὲρ] -" βασιλεὺς Συ- 
ριας 19, ὅ4, 108, 1109, 243, 244. ΟὈπιρί. αὐτὸς 93. καὶ ἀνέβη--- 
Σαμαρειᾶν 191]. οὐπὶ ἱπιογηθά. Οοηρί. Ψρ. καὶ σεριεχάϑισεν) 

καὶ ἐκαϑισεν 93. ΑἸά. καὶ περιεκαϑῆσεν 134. ἐπὶ Σαμάρειαν 1} 
αεἴίςς. Ογη!!. ΑἸοκ. νοὶ, 1. ῥ.. 249. ἐπι Σαμαριαν 93. 
μᾶρειαν 123. ἐπὶ τὴν Σαμάρειαν Αἰά, τριακονταδύο] τριάκοντα 
και δυο 11, ΧΙ, 64, 93» τού, τοβ, 121, 123) 134) 144.) 236, 242, 444, 
247. Ὀοπιρὶ. (δι. Νῖς. Ογη!!. ΑΙεχ. 1. οἶς. Απῃ. 1. Απη. Εά. καὶ 

ΤῊ Σα- ες 
“---- 

». ὦ ν Ρ , ΚΕΦ, χχ 
πιον Κυρίου, ὡς μετέϑηχεν αὐτὸν ᾿Ιεξάξελ ἡ γυνὴ αὐτ. Καὶ ἐξδελύχϑη σφόδρα «πορεύεσθαι 26. 

ΚἘΦ, 

ΧΧΙ, 

Ι, 

τᾶς ἵππος] α τας 19. καὶ ἱπποι 82, 93) 1ο8. ΟΟμΡΙ. καὶ πάντες 
ἵπποι Ατγὰ. τ. Απῃ. Εά, ϑ8ϊαν. καὶ ἁρμὰ] και αρμαῖα ΧΙ, το, 44, 

ςς» 64) 71) 64) 71) 74, 82) 93) τού, τοϑ, 110. 120, 121) 123» 134 
144.) 1ς8» 216) 242, 243) 2445) 24ς, 247). (ὐπιρὶ, ΑἸά, (αι. Νῖο. 

Αγ. τ᾿. Αγῃ. Εά. ϑίαν. καὶ ἀνέξησαν] α καὶ Αττῃ. 1. Απη, Ἐά, 
καὶ ἀνέξησαν---Σαμάρειαν 25] αὶ οὐϊπὶ ἱπιεγπηοά, 44, 24ς. καὶ ἀνί- 
ὅησαν ὅτο. δὰ ἔπ, σοη1.} καὶ ἐπολέμησαν ἐπι Σαμάρειαν τοό. περι- 
ἐκάϑισαν) τεριεκαϑησεν 11]. ἐχαϑίισαν 74. ἐπὶ Σαμάρειαν 2] εἰς 
Σαμαρέιαν ΧΙ. ἐπ᾿ αὐην το, 82, 93» 1ο8. εν Σαμαρεια 1:8. ἐπο- 
λέμησαν] ἐπολέμησεν 111, ἐπ᾽ αὐτήν] ἐπ᾽ 10, 71, 82, 935) 108, 
φ4ς. (πρὶ. προς αὐην 44) 123. 

11. ἀπέςειλεν] - αγίελες 10, ας» 64, 71) 1ο8, 110, 121)1ς8, 343» 
244, 34ς. Οοπηρῖ. ΑΙά4. ΑἸεχ. Ασπι. 1. Ασπ). Ἐὰ, απερελαν ἀγίελες 
446. ἀπέςειλεν ἄγγελος (ῇς) 24). τορὸς ᾿Αχαῶδ] τρος τὸν Ἀ- 
χααθ το, 93. Οοπρ. πρὸς ᾿Αχαάδ--καὶ εἶπε] τρος Αχααξ χαὶ 
εἰπε 44. εἰς τὴν 'οόλιν] αὶ 19, 82, 93, 1ο8. ἐν τῇ τολεῖ 1.8. 
Τάδε λέγει] ὅτω λέγεε (υΣ πεφυσητεῦ) Ατπι. τ. Απππ. Ἐά. ϑῖαν. υἱὸς 
"Δδὲρ] ργαηλῖ. ὁ ΑἸεχ. 

Π]Ι. «χρυσίον σου] α σε 93, 242. καὶ αἱ γυναῖκές σου] καὶ γν- 
ναῖκαις σα (0) 2Ζ4ς. καὶ τὰ τέκνα σε] -ἰ- τα καλλιςα 1τ0,82,93- 
(οιρὶ. -Ἔ τα καλα 64. Αἰά. Αἴεχ. Αττῃ. ΕΔ. δῖαν. Μοίᾳ. Ἐ καὶ 
τὰ ἀγαϑὰ Οεοτρ, ϑϊαν. Οἰἶξος. 

ΙΝ. Καὶ ἀπεκρίθη], καὶ Αττη. 1. Απῃ. 4. Καὶ ὠπεκρίϑη"- 
καὶ εἶπε] καὶ απεκριϑη καὶ πε 44. βασιλεὺς] ρτγαεπιῖτῖ. ὁ 64» 74» 

δὲν 



ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ Γ. 
κεφ. ΧΧΙ. 

Ἁ Ν Ξ Η Ν 9 ΄ ΄ »“ [ω 3 7 3 Ἷ ϑ [4 ᾿ ραὴλ, χαὶ εἶπε, Καθὼς ἐλάλησας χύριξέ μου βασιλεῦ, σὸς ἐγώ εἰμι χαὶ ππάντα τὰ ἐκά. Καὶ 
Σ 4 ΐἱ ἄν [ελ Ν » δ ΦΈΈΣΕΕΥΕ 3 .. ) “ ἯΝ Ν ΄ δ 
ἄνεςρεψαν οἱ ἄγ]ελοι, χαὶ εἶπαν, Ἰάαδε λέγει ο᾽ υἱος Αδὲερ, ἔγω ἀπεςειλὰ προς σέ, λέγων, Τὸ 

Ν 

3 ’΄ ΄ Ν ἈΝ ’ Ν νν ρὸ Ν : ΄ Ὺ΄. ἰν 

. ἀργύριον σοὺ καὶ τὸ χρυσίον σου χαὶ τὰς γυναῖχας χαὶ τὰ τέχγα σου δώσεις ἐμοὶ, Ὅτι ταύτην 
Ν ΩὩ » 2 ιῶς Ν τὴ ἯΝ Ν ΝΡ» ΄ Ν ΤΌ “4 : Ν Ν » τὴν ὡρᾶν αὔριον ἀποςελὼ τὰς παῖδάς μου ὡρὸς σὲ, χαὶ ἐρευνήσεσι τὸν οἶκόν σοὺ χαὶ τὲς οἴχους 
ἰδ ΄ χ,χ͵,»Ὺ᾽»ν ΄ φὸ ρο ἰδὲ 3 Ά4 3 

τῶν πταίδων σδ, καὶ ἔςαι “σάντα τὰ ἐπιϑυμήμαϊα τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν ἐφ᾽ ἃ ἂν ἐπιξάλωσι τὰς 
,. χεῖρας αὐτῶν, χαὶ λήψονται. Καὶ ἐχάλεσεν ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ πάντας τὸς «τρεσξυτέρες τῆς 

ρ." νΨ ρω ν .ν»ν Ὁ “ὦ “ γῆς, χαὶ εἶπε, Τγώτε δὴ χαὶ ἴδετε ὅτι χαχίαν ὅτος ζητεῖ, ὅτι ἀπέξαλχε πρὸς μὲ περὶ τῶν γυ- 

γαιχῶν μα καὶ “περὶ τῶν υἱῶν μου καὶ περὶ τῶν ϑυγατέρων μδ' τὸ ἀργύριόν μου χαὶ τὸ χρυσίον ᾿ 
πὶ 

. 2 93 ΄ » » 393 »"»" : Ν 2 ν᾿ ΄ ρ᾿ Ν 

8..μ οὐκ ἀπεχώλυσα ἀπ᾽ αὐτῇ, Καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ ππρεσξύτεροι χαὶ πᾶς ὁ λαὸς, Μὴ ἀχέσης, χαὶ 
Ὰ, ’ Ν᾿ εχ ἴω 7 ρ [ωὴ ων ο΄ 3 

9. μὴ ϑελήσης. Καὶ εἶπε τοῖς ἀγγέλοις υἱξ γΑδέρ; Λέγετε τῷ χυρίῳ ὑμῶν, Πάντα ὅσα ἀπέςαλχας 
. Ν ἈΝ Ἔπς ἢ ᾿ ΄  ᾿ ρ. “ ΧΩ 

πρὸς τὸν ὅδλόν σου ἐν πρώτοις “ποιήσω, τὸ δὲ ῥῆμα τᾶτο. οὐ δυνήσομαι “ποιῆσαι χαὶ ἀπῆραν οἱ 
᾿ς σὰ »Ὶ ΄ ρο ᾿ 2 ε 

το. ἄνδρές, χαὶ ἐπέςρεψαν αὐτῷ λόγον. Καὶ ἀπέςειλε πρὸς αὐτὸν υἱὸς ΓΑδερ, λέγων, Τάδε «ποιή- 
ε Ν Ν ΄ ΄ ) 2 ΄ ε [οι ΄ “ 24 2 Φ ν., »- “ 

σαι μοι ὃ Θεὸς χαὶ τάδε πτροσϑείη, εἰ ἐχποιήσει ὁ χᾶς Σαμαρείας ταῖς ἀλώπεξι παντὶ τῷ λαῷ 

ΓΙ. 

2485 

΄ 
-. 

ον 

τοῖς πσεζοῖς μου. 

93, τού, 123.» 1345) 1445) 1ς8, 236, 242, 244,)24ς, 246, 447. (πη. 
ΑΙά. ΑἸεχ. ἐλάλησας] ἢ μοι ἰηΐεῦ Ἰησο5 Αἴἷεχ. κύριέ μ8] μὲ 

ΧΙ, 44. ςς,όᾳ, 71, 74.493. τού, τοδ, 109 120, 134; 144, : 68, 243γ24ζ, 

246. (αι. Νίς. ἐγώ εἰμι] Ττ. 93, τοϑ. Οοτηρί. ΑἸεχ. αὶ ἐγω αϑό, 
2452, 24ς. (δῖ. Νῖς. καὶ πάντα τὰ ἐμά) καὶ τᾶν ὃ ἔχω ϑίἷαν. 

Οὔἴἶϊτορσ. 

ν. Καὶ ἀνέςρεψαν--εἶπαν] καὶ τράλιν ἐκ δευτέρε ἦλϑον οἱ ἄγίελοι 
πρὸς ᾿Αχάθ, καὶ εἶπαν δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 1], 4.4, 
93. τού, τοϑ, 246. Οοπιρί. - πρὸς αὐτὸν ἰηἴετ ὕποορ ΑΙεχ. ὁ 

υἱὸς "Αδὲρ] α ὁ 44. ς 5, 64, 745) 93» τού, τοϑ, 1345 144, 216, 242, 244, 
246, 247). Οοπιρὶ. (δῖ. Νίς. Ἐγὼ ἀπέςειλα---λέγων] α οὐπη ἱπίεῖ- 
πιο. ΧΙ. ἐγὼ ἔπεμψα Αττῃ. τ. Ατπ.. Ε4. ὠπέρειλα] ἀπερρεψα 
ΤΙ, γ1, τ19. Αἰεχ. απεξάλκα 64, 82, 93, τού, τοϑ, 120, 123», 134) 

τς8,436, 24») 246. Οοπιρὶ. (τ. Νίς. τρὸς σὴ] 1. ρὸς σὲ; 
'λέγων) α 71. διαδεῖ ἴῃ ομαγαξξ. τηῖθοσς Αἰεχ. Τὸ ὠργύριόν σε] α σα 

93, 247. ΑΙά. Οεογρ. δίδν. Μοίᾳ. καὶ τὰς γυναῖκας] .-ξ- σου 19, 
44, 64. 82, 93, 242) 244524ς. (πρὶ. Αἰεχ. Αττῃ. 1. αἰΐαυε οπηηςβ. 

Ατι. Εἀ. ϑδίαν. Μοίᾳ. καὶ τὰ τέκνα σου} α 11, το, 82, 93, 24ξ. 

Διὰ. ΕἘὰ. ασϑ τού. ατὰ (δῖ. Νίς. καὶ υἱός σὰ 6 Οὐάϊςες εχ. 

δώσεις ἐμοὶ} δωσεις μοι 19, 82, 1οϑ, 1.8, 242. Οομηρὶ. Τα. Αἴεχ. 
δὸς ἐμοὶ δίαν. 
1, ταύτην τὴν ὥραν] ἐν Φαύτῃ τῇ ὥρᾳ Ἀπ. τ. Ασηι. Ἐά. Θεοῖς. 

δῖαν. ᾿ἀποςελὼ] ἀποξελλω 1Π|,424ς. εἐξαποςελω το, 82, 93. Οοπιρὶ. 
πρὸς σὲ] κα Ατπι. 1. Ασπι. 4. καὶ ἐρευνήσεσι] κἂν εἐξερευνησασι 19, 

93. 1ο8. Οομρὶ. καὶ ἐρευνήσεσι τὸν οἶκόν σα] α24ς. τὸν οἶκόν 
σου) τὰς οἰκες σὰ 10. 44.) 93, 108. (243. τηᾶγρ.) Οοταρί. καὶ τοὺς 
οἴκας7 α τὰς οἰκες 44. καὶ ἔςαι τσάντα] κα ταντα 11, ΧΙ, 44, (64. 

μδθεῖ ἴω πιᾶζρ. 100 -:-} 21) 74) 82, 92, τού, 134, 1445) 236, 242)524.3) 
24ς. Απτῃ. 1. Ασπι. Ἐἀ. 5[αν. Οἶτον. δβιδθεῖ τράντα ἴῃ Ἵμαγαξξ. πηΐπ. 

ΑΙεχ. τὰ ἐπιϑυμήμαἾα) τὰ ἐπιϑυμητα γ4,) 93ν 134. 243, 24ς. 

ΑΙεχ. α τῶ Οορὶ. τῶν ὀφϑαλμῶν) α των ΧΙ, ςς, 71) 24) τού, 

134) 144) τ1ς8, 236, 242, 243,247. ΑΙεχ. οφϑαλμοις 24ς. ἐφ᾽ ἃ] 

ἐφ᾽ δ44. ἐφ᾽ ἃ--χεῖρας αὐτῶν] α οὐαὶ ἱπϊετπιο. 242. επιδαλεσιν 
τας χειρας αὐΐων 24ς. ἰφ᾽ ἃ ἰπιδαλξσι τὸς χεῖρας αὐτὼν Ατπι. 1. 

Αται. Εὰά. ἐπιδάλωσι] ἐπιδάλλονται 1τς8. επιδαλέσι 244. βα- 

λωσι 2406. 

Ατπι. σ᾿. Απῃ. 4. λήψωνται 8[αν. Οἰἶτορ. 

ΨΙΙ. Καὶ ἐκάλεσεν] καὶ ἐξαπέρειλε καὶ ἐκάλεσεν ἀπο Οοάϊςεβ 
ϑεγε ,. τῆς γ54}] α 11, ΧΙ, ςς», 71) 82) 158, 24ς, 246. Ισραηλ 

19,93» τού, τοϑ. «καὶ εἶπε] “Ἔ αὐῆοις 10, 93» 1ο8. (ομρρὶ. Γνῶτε 

δὴ καὶ ἴδετε] αὶ δὴ το. Ατπι. 1. Αται. Εά. γνῶτε ἴδετε νὺν Οεογᾷ. 

τί ςοχάξεσϑε (φωίά εορἑμαἰΐε) νῦν ἴδετε δ5ῖαν. Οἷἶτορ. γνῶτε νῦν 

χαὶ ἴδετε δῖαν. Μοίᾳ. ὅτι κακίαν ὅτος ζητεῖ) φμοκίανε ἐάων 

κοὐϊ: Μυΐσ. ὅτι ἀπέγαλκε πρὸς μὲ] ἀπορείλας γὰρ πρὸς μὲ λέ- 
γες ϑίαν. Οἴδιορ. -Ἡ λέγων δαν. Μοίᾳ. τερὶ τῶν γυναικῶν μου] 
α μου 247. καὶ περὶ τ΄. εἴ 2..] α περι 44. τῶν υἱῶν μ8] τῶν 

τικνῶν μα το, 93» 108. Οοπιρ. καὶ τερὶ τῶν ϑυγατέρων μου] 

α 19» 93, τοΒ. Οὐπιρὶ. καὶ ϑυγάτερων με 245. τὸ ἀργύρμόν μου] 

α ΧΙ, ττῷ. (242. μαδεέ ἴῃ πρᾶγρ, Ὁ εδὰ, πῦ,)ὴ ργαβιηϊεῖ, καρ 19, 93, 

1ο8, 1ς8. Οοπιρί. τὸ χρυσίον μου Αἰεκ. τὸ ὠργύριόν μου δια. δ 
Ἄη. οοπι.] α 44. καὶ τορρὶ ἀργυρίε με καὶ χρυσία με, καὶ ἐκ ἀπένευ- 

σα αὐτῷ. δἰᾶν. Οἴἶτορ. ἐὲ βίο ἀγβέηίο οὶ ωγο ; εἰ πὸ ἘτΗ: νυϊξς. 

καὶ λήψονται] και ληψωνται 74. κ καὶ 93, Ἰοϑ. ΟΟΠ}Ρ]. . 

Καὶ ἀπεχρίϑη ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ, καὶ εἶπεν, ᾿Ιχανάσϑω" μὴ χαυχάσϑω ὃ 

καὶ τὸ χρυσίον μον] α (Ὡρρὶ. πιᾶτρ. ΔΡ εαά. τ.) 242. καὶ τὸ ἀργύ- 
ριόν μα ΑἸεχ, οὐκ ἀπεκώλυσα) οὐκ ἐχωλυσα 93, 1ο8. ΟΟΠΡΡΙ. 
εκ απεκχωλυσας τοό. ἐπ’ αὐτῷ] απ᾿ αὐτων τ ς8, 236. 

ΝΙΠ. εἶπαν] εἰπὸν 44, 93» τοϑ, 244. Οοπιρ. ἐΐπαν αὐτῷ] 
κάντω 24ς. Οεοῖρ. καὶ τᾶς ὁ λαὸς]. γ7γ1.- Μὴ ὠκέσ.---ϑελήσ. 
μὴ ἀὠκέε καὶ μὴ εἰς φρένα λάβε Αττῃ. τ. Ατπγ. Ἑά. καὶ μὴ ϑελή- 

σης} α μὴ 44. λκαὶ 121, 247. καὶ μὴ ϑελήσῃς δᾶναι Οεοτρ. 8]Αν. 
Οὔτορ. ἔς, ἤης καὶ, δῖαν. Μοί. 

1Χ. Καὶ εἶπε] - ὁ βασιλεὺς Ισραηλ 19,93» 108. καὶ τέτε χά- 
ριν εἶπε δῖαν. Οὗτορ. ΛΛέγετε] εἰπατε το, 93» 1ο8. Οοτηρὶ. ργα - 
πττῖ. καὶ ζΖ46.Ἡ τῷ κυρίῳ ὑμῶν] -Ὁ τῷ βασιλεῖ ΑἸεχ. Παντα 
ὅσα] ργαταῖτ. καῖα 19, 93, το8, Οοπηρὶ. πάντα περὶ ὅσων Οεοτς. 
ϑίαν. Μοίᾳ. τοᾶν ὅσον 8ϊαν. Οἰἶτοσ. ἀπίςαλκας} απερειλας ΧΙ, 

19) 44. 71) 74νγ 93» τοῦ, 1τοϑ, 120, 143, 1347) 144) 158, 236,242,243, 
244, 24ς, 247. Οοπηρὶ. ΑἸά. (αι. Νίο. ἐν ττρώτοις] Βαθεῖ ἴω “ἢ λ- 
ταξϊ. τηϊποσς Αἴεχ. ποιήσω] ῥτγεεηιῖττ, ττο 8ῖαν. Οὗτοσ. τὸ 
δὲ ῥημα---οιήσαι!} αὶ οὐπι ἱπίεττιθά. 44. τὸ δὲ βῆμα τῶτο]} τλὴν 
τῶτο βῆμα Απῖη. 1. Απῃ. Ἐὰ. καὶ τᾶτο ῥῆμα ϑϊαν. Οἷἶτος. ὁ δυ- 
νήσομα!] οὐ δυναμαι ΧΙ, 244. Αττη. 1. Ατηι. Ἐαὰ. ϑίαν. οὐ μη ϑδυνη- 

σομαᾶι 93. ἃ δυνησωμαι 24ς. ποιῆσαι) σοι ποιῆσαι ϑίαν. Οῇτορ. 
καὶ ἀπῆραν] καὶ ἀπηλϑὸν 10, 93ν 1ο8, Οοπιρί. οἱ ὦνδρες} -ΕΑϑὲρ 
δίαν. ἐπίέρρεψαν] απεςρεψαν 19, 93, 1ο8, 123, 144) 1ς8, 416, 245, 

546, 247. Οοπρὶ. ΑΙά. (αι. Νίς. ἀνέγρεψαν ΑἸεχ, ἀνήγγειλαν 
δίαν. Μοίᾳ. λόγον] ἀπόκρισεν Αττῃ. 1. Απῇ. Εά. 

Χ. Καὶ ἀπέςειλε] καὶ πάλιν ἀπέςειλε αν. ἀπίςειλε) αντα- 

πεςειλε ΧΙ, 44, κς, 64) γ19 74, 82, τοῦ, 1195) 120, 121) 123) 194, ᾿ 

144) 158, 236, 242, 24ς, 246, 247. ΑΙά, ΑἸεχ. (Αἴ. Νῖς., “οιή- 

σαὶ μοι} τοιησαισαν μοι ΧΙ], 44) 2, ςς, 64) 74, 84) 92, 1ού, 110, 

120, 121) 123) 134) 144, 1648, “36, 242, 243, 244, 246, 24). ΑΙά. 

ΑΙεχ. (δῖ. Νίς. σαι 1. ἄπ. Ἐά. δῖαν. τοοιησειαν μοὶ γι. “σοιη- 

σαν μοι 24ς. ποοιήσαιέν μοι Οοτηρί. ὁ Θεὸς] οἱ ϑεοι ΧΙ, 44, ςα, 

ξξ,) ὅ4, γ1,) 74γ) 82, 92, τού, 119, 120, 121) 123, 1345) 144, 1{8, 236, 

242, 243, 244, 24.5)246, 247. ΟΟμΡΙ. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. Ασπι. ᾿.Ἅ 

Αττι. Εἀ. δῖαν. " καὶ τάδε τροσϑεῖη] καὶ ταδε τροσϑειησαν ΧΙ, 44, 

52, ξς, 64, 71γ 745 82, 92) τούς 119, (δ, 121) 123) 134) 1445) 1ς8, 
. 16, 242) 243, 244, 246. (πρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (δὲ. Νῖίς. Αστα. 1. 
Αστ. Εἀ. δϊδν. καὶ τροσϑειησαν 247. τροσϑείη) τροσϑίησαν 
(Άς) 24ς. εἰ ἐκποιήσε!] εἰ ἐκποιήση Οομηρί. εἰ ἐκποιήσει δίς. δὰ 
ἢπ. ςοη,.] εἰ οὐκ τοοίεε καὶ ὁ χξς Σαμαρείας οὐκ ἐρὶ παντὶ τῷ λαῷ 
πεζῷ. ϑῖαν. Οἴἶτος. Σαμαρείας] Σαμαριας 93. ρῥτοτηϊῖ, ὁ (ταῖ. 
Νῖς. ταῖς ἀλώπεξι]} τοις ἀλωπεξι 144. ταῖς δραξι ταις αλωπεξι 
247. ἀλώκεξι] αλωπηξι 11. εχ οοιτ. δραξι 19, ς5, ςς, 92, 93, 
τοϑ, 158) 226, 242, 246. (οιηρί. Οαϊ. Νίο. Ὑπεούογεῖ. Ὁ, ό3. ἴῃ 
,3 Άες. δῖαν. Μοίᾳ. αλωπεζι μὸν 44. δραξὶ ἀλώπηξι (ἢς) 1.:. 
παντὶ τῷ λαῷ] α τῷ 44. πεζοῖς] τταιζοις 93. 

ΧΙ. ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ] Αχααδ γι. κα ὃ Αἰεχ. Ἰσραὴλ) 
α 44, (93. υἱ νἹάδίυγ.) τού. καὶ εἶπεν) α ΧΙ, 71) 24ς. Βαθεῖ ἴῃ 

εἶῶγ. πιὶπ. Αἰεχ. Ἱκανάσθϑω] - ὑμῖν 19, 93» 108. (οπιρὶ. -Ἐ νυν 

ςς, (όᾳ. ἔαρι Ἰἴῃ. πὶ. τϑῦ.) 1219) 123, 158, 243, 246,247. ΑἸά. ἑκανόν 

ἰςι γῦν Αττη. 1. Αση,, Εἀ, ἱκανὸν ϑιλν. μὴ καυχάσϑω ἃις. δὰ βη. 

«ογῃ,.} ποὴ φίογιαὀίμιγ ρίδδοίαε μὲ τεόλας ϑγυ. Βαι- Ηεῦτ. ὁ χυρτὸς] 

ἴσως (“4με) ὁ κυρτὸς ϑίαν. Οἴτοξ. ἧς ὁ ὀρϑός} ως 342. ΝΜ ὀρϑως 
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Ἶ 
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᾿ νΥ 

"» 
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ΒΑΣΙΛΕΊΙΩΝ ΙΝ 

ΚΕΦΟΥΧΙ. 

χυρτὸς, ὡς ὁ ὀρϑύς. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἀπεχρίϑη αὐτῷ τὸν λόγον τΤῶτον, πίνων ἣν αὐτὸς χαὶ πάγ- 12. 

ὲ τες οἱ βασιλεῖς οἱ μετ' αὐτῇ ἐν σκηναῖς" χαὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὖτ, Οἰχοδομήσατε χάρακα: χαὶ 

δι υν ἔϑεντο χάρακα ἐπὶ τὴν σόλιν. Καὶ ἰδὲ προφήτης εἷς τ λσηλὸε τῷ ᾿Αχαὰδ βασιλεῖ ᾿ Ἰσραὴλ, 
Ν ἊΣ χαὶ εἶπε, Τᾶθε λέγει ΚύριθΣ Εἰ ἑώρακας τὸν ὄχλον τὸν μέγαν τᾶτον; ἰδδ ἐ ἔγω δίδωμι αὐτὸν σή-- 

ΜΈΡΟΣ εἰς χείρας͵ σᾶς, χαὶ γνώσῃ ὅτί ἐγὼ Κύριος. Καὶ εἶπεν ἌΧΒΕΕ, Ἔν τίνι; χαὶ εἶπε, Τάδε 

λέγει Κύριος, Ἔν. τοῖς παιδαρίοις. τῶν ἀρχόντων τῶν χωρῶν" χαὶ εἶπεν ᾿Αχαᾶὰξ, Τίς συνάψει τὸν 

πόλεμον ; χαὶ εἶπεν, Σύ. 
-- ἊΠ 72 - 

Καὶ ἐπεσχξψατο ᾿Αχαὰξ τὰς ἄρχοντας τὰ παιδάρια τῶν χωρῶν, χαὶ 

ἐγένοντο διαχόσια τριάκοντα" χαὶ μετὰ ταῦτα ἐπεσχέψατο τὸν λαὸν “πάντα υἱὸν δυνάμεως, ἐπ 

χιλιάδας. Καὶ ἐξῆλθε μεσημξρίας" χαὶ υἱὸς "Αδὲρ πίνων μεϑύων ἐν Σοχχὼν αὐτὸς χαὶ οἱ βα.-. 

σιλεῖς, τριάκον]α, καὶ. δύο βασιλεῖς συμξοηϑοὶ αὐτῇ, Καὶ ἐξῆλθον ἄρχοντες “π“αιδάρια τῶν χω. 
“,Ἧχ») ΄ ν. » ΄ ν 2 ΄ ρ, “ ΄ ΄ ΝΜ 2 ' 

ρῶν ἐν πρώτοις' χαὶ ἀποςέλλεσι καὶ ἀπαγγέλλεσι τῷ βασιλεῖ Συρίας, λέγον)ες, “Ανδρες ἐξελη- ᾿ 
λύϑασιν ἐκ Σαμαρείας. 

44ς. ὃ ὀρθός] ὁ ορϑριος 19, 93. λαὸ 44) ςς, 64. Αἰά. ὁ ορϑιος 
τοϑ. (οπιρί. 

ΧΙ]. Καὶ ἐγίνετο] α ἐγένετο 44. ὅτε ἀπεχρίϑὴ} ὡς ἀπεκρίϑη 

ΑΕ. τίνων ἣν αὐτὸς] καὶ αὐτὸς ἐν μέϑῃ ἦν Ατπι. τ. Αττη. Εά. 
καὶ ἔπινεν αὐτὸς ἐκεῖνος ϑ[αν. Οἴίος. καὶ πάντες] α τῶντες ϑῖαν. 

Οἰἶΐορ. οἱ μετ᾽ αὖτε] λοι Ἰ, 44, 245. Αἰοχ. Οἰκοδομήσατε 

(ν΄ ἃς. δὰ ἤπη. οοτι. ] ποιήσατε χάρακα καὶ προγήσατε τῇ πόλει ϑῖαν. 

Ὶ 
Ἐτ φὴὰ 

ΘΝ 

᾿ 
ὲ 

ὶ Ὧν,
 

εὐ} 

ἷ“«"» 
ἢ 

ΑἸ6Χ.. 

ἢ ΧΙ, 44, φῶ, 55) 64, 745 927) 110) 120, 134) 144) 158, 242. ̓ Οοπρρὶ. 

Οἶτορ. καὶ ἔϑεντο] καὶ ἐϑετο 247. κα καὶ Οεογρ. 
ΧΠΙ. τῷ ̓ Αχαὰξδ],, Αχααξ 1], 93» τοϑ. τῷ ᾿Αχαὰδ---καὶ 

εἶπε] τῳ Αχααξ λεγὼν 44. «α γέρενι {Π΄πεἰ εἰ αϊκὶ Τριοὶξ, Οα]. τῷ 

᾿Αχαὰδ βασιλεῖ Ἰσραὴλ] τω βασιλεῖ Ἰσραὴλ Αχααδ ςς. βασιλεῖ 
Ἰσραὴλ] Ργϑπ, τῷ ΑΪοχ. Εἰ ἑώρακας] ἑωρᾶκα 19. λ ἔἰ 44, 74) 

92, 939 τού, τοϑ, 120, 123) 1ς8, 236. Αἰά, (αι. Νῖς. ΤἨεοάοτγεῖ. ], 

οἰξ. ἑόρακας (60) 134. Εἰ ἰ ἑώρακα ς---τϑτον] δὲ αμά ῆι πέσε παρ- 

πε ὑβωπι ἢ Ταιοὶ. (41. τὸν ὄχλον] ττανΐα τὸν ἤχον 19, 93, 121. 
Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷς, ῥγδπηῖτε. τσαῦα 44, 74, 92, τού, 120, 123, 134, 
1ς8, 246. (οπιρί. ΑἸά. ΑΙεχ. ζλι. Νίο. τὸν ἡχὸν τοϑ, 247, παντὰ 
τον ἤχον καὶ τὸν ὀχίλον 244. ὄχλον] ἡχον 243. ΠᾶτΕ. τοῦτον) 
πε ταντὰ 24ξ. ἰδὲ ἰγὼ] " γω 158. ργαβηγίτε. καὶ δίαν. Οἰἶτος. 
ἐγὼ ϑίϑωμι αὐτὸν] δίδωμι αὐτὸν ἐγὼ ὙΠεοάοτεῖ, 1, οἷ. δίϑωμι αὐ- 
τὸν] αὐῖον διδωμι (Δἀάϊς. σι αρτὰ ᾿ἰη. ἰογίδη νοϊυΐξ σοι) 242. ταραδώ- 
σω αὐτὰς Αττῇ. 1. πη, Ἑά. δίδωμι αὐτὰς Θεογς. δώσω αὐτὰς δίαν. 
Οἴἶτορς. σήμερον εἰς χεῖρας σὸς] εἰς χεῖρας σὰς σήμερον ΑἸεχ. 

εἰς τὰς χεῖράς σου Τ Βεοάοτει. 1]. οἷ. κα σήμερον δίαν. Οἴτορ. εἰς 

χέρας σὰς] εἰς χειρᾶς σὰ 44764, 74ν τού, 120, 123» 1345» 1445 236. 

ΑΙά. σὲ. ΝΊς. εἰς τὰς χειρας σὰ 9357 1οϑ, 242. (ΟΡ. χεῖρας) 
τας χειρᾶς 246ς:{0 καὶ γνώσῃ] καὶ γνώσεις τς8. καὶ γνωθι 242. 
καὶ γνώσει 24ς.- ὅτι ἐγὼ Κύριος] οτι ἐγω εἰμι Κυριος τ -ς8, Ατῃ;. 1. 
Ατπι. Ἑάὰ. Οδογρ. δϊαν. 

ΧΙΝ. Καὶ εἶπεν ᾿Αχ δ] Εε ἀἰχι! τές Ἰλιςϊῖ. (Δ]. 

τίνι ἐγώ Οέογρ. 
Ἐν τίνι] ἐν 

Ἔν τοῖς--- τῶν χωρῶν] ἐπ ϑέσνὶν ρτγἱπείραιπε 5γ1. Βαγ- 
Ἡεῦτ. τῶν χωρῶν] τῶν τολεὼων ΠΠ1.. τῶν πολέμων 71. τῶν χορων 
1Ἰο6. αι τῶν 119. τὸν πόλεμον] κα τὸν Α]ά. 

Χν. ᾿Αχαδθ]) α ΣΙ, 44, 74,92, τού, 120, 134) 144) 236, 242. 
τὲς ἄρχού ας---χωρῶν] τὲς παῖδας των ἀρχόντων τῶν χωρων 

ΑΙἀ. ΑΙεχ. ἅς, ΠΙῆ τῶν χόρων, 71, τοῦ. ἔς, ἤῃε τους, 226: τοὺς 

ἄρχονϊας τὰ παιδάρια] τες παιδὰς των ἀρχόντων τῷ1, 24, 246, 547. 
τὰ παιδαρια τῶν αρχονΐων 243. τὰ παιδάρια] κα 19. ργαπηϊτῖ. 
χαι 82, 93, 1ο8. τῶν χωρῶν] αὶ 19, 247. ῥγαεπιὶτῖ, τῶν ἀρχόντων 
82,93. αΑ121. Πῖς Τερείμηζαγ ε ζοΠΊ. 14. και ἬΤΕΙ Αχααξ ἅς. υἱαυς 

Δ νοῦ. χώρων ἴῃ ἢος οοπΊ. 242. τῆς γῆς ἐκείνης ϑ[δν. Οἰἴΐϊορ. καὶ 

ἐγένοντο} καὶ ἐγένετο 11. 120, 134. καὶ εἶπεν Αχααβ’ ἐγένοντο 74. 
Ἔ ἐκεῖνοι Θοοτρ. δῖλν. Μοίᾳβ. καὶ ἐγίν. διακόσ. τριάκ.] εἰ τερεγὶξ 
πΗΜΙΟΥΝ ἢ ἰμοεπιονμ ἐγιρίπέα ἀἰμοντρ ψνυΐς. διακόσια] τριακοσίοι 

Μ|, γι, ΑἸά. διακοσιοι ΧΙ, 44) ς2,) ςζ,) 64, 82, 93, τού, το8, 119, 
120, 121) 1345) 1ς8. (ουρ!. ΑἸά. ΑἸεχ. αΤἸριάκοντα) Ἔ δυο το, 

44. 52, 58) 64,71) 74) τού, 110, 120, τϑρ 1347 144,236,242,24Ά,͵ 
344, 24ς, 247. ΑΙά. -Ἑ καὶ δυο 82, 93, τοϑ, 1ς8. Οοαιρί. (ΑἸεχ. 
ΟἸΠ| χαὶ ἴῃ ομαγδέξ. τη.) δῖαν. και τριακοῆα δυο 92. καὶ τριάκον- 
τῷ καὶ δύο 2 Οὐοάϊοες ϑεγρ. καὶ μετὰ ταῦτα] Ργαιηϊες. καὶ βασι- 
λεὺς Εδερ μετ᾽ αὐτῇ το, 1ο8. Ργβεπηπῖ. οδήςαι, εἰᾶ ὃ βασιλευς, 82, 

93. ἐπεσκέψατο] ἐσκεψατο τού. τὸν λαὸν] τς παιδας τῶν ἀρ- 
“οντῶν και τὸν λᾶον 44. σύμπανα τὸν λαὸν ΑἸεχ. τὸν λαὸν πᾶν- 
τα] ψαῦα τὸν λαον 246. πάντα υἱὸν] τταν νιον 1], τού, 120, 134) 
24ς. καὶ πανΐας τὰς νἱὰς Ατη). τ. Ατγηι. Εά. υἷνν] νιων 242. 

Αδὲρ Ατα. 1. Ασιη. Ἐά. 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Εἰ εἰς εἰρήνην ἐχπορεύονται, συλλαβεῖν αὐτὰς ζῶν. 

υἱὲς ϑῖλν. Μοίῃ. “ δυνάμεως υἱὲς δυνατὰς Οεοῖρ. καὶ ἦσαν 
υἱοὶ δυνατοὶ δῖαν. ΟΥἶτορ. δυνάμεως] δυναμεων 120. Αγτη. 1. ΑΤῃι. 
ἘΔ. ἑπΊὰ χιλιάδας} εξηκοντα χιλιαδὰας 11, το, 74), 82, 93, τοῦ, 
τοϑ, (134. ἀι}. λπ ἐπα.) 144. χίλιαδὲς ἑξηκονῖα χ4. εξηκοντα ῬΝ 

χιλιαδας 119» 243, 244. ΑἸ4ά. ὡς εζηκούα χιλιαδὰς 120. επΊα χι- 
λιαδὲς 24ς. πέντε χιλιάδας Αττη. τ. 

ΧΥῚ. Καὶ ἐξζηλϑὲε] - ὁ βασιλεὺς μετ᾽ αὐτα το, τοϑΒ. - ὁ βασι- 

λεὺς μετ᾽ αὐΐων 82,93. τσίνων] α 243. εἰς οἶνον ἐλϑὼν ἦν Ατη,. 1. 
Ατω. Ἐά. τύΐνων «αὐ μεϑύων] μεϑύων ἐγένετο σφόδρα Θεοτς. ϑίαν. 
Μοίᾳ. μεϑύυων σφύδρα δ[αν. Οἴτορ. 
82, 93» 1219) 123) 246, 247. Οοτηρ]. ΑΙἸά. Απη. 1. Ασῃ. Εάὰ. 

5γ.. ΒΑγ.Ηεῦτ. ἐν Σοκχὼθ) ἐπ ϑαελα ὅγγ. Βαγ- Ηεῦτ. 
Σοχχω.111. 82, 93, τιο8. Ατη. Εά. Σοχχως ςς. Σοχωθ 71. (144. 
δάάϊε. κ αρτα ἴω.) Σοκχὼπ Θεοῦρ. Σοκχὸτ ϑϊδν. Οὗἶτορ. καὶ 

οἱ βασιλεῖς δες. δὰ ἤη. ςοπ).} καὶ οἱ τριακονΐα δυο βασιλεῖς συμξοηϑοι 
ἄντῳ 44. Ὥς, οὐυπὶ μετ᾽ αὐτῇ ῥγὸ αὑτω, 236, 242. (αἵ. Νίς. οἱ 
βασιλεῖς} α οἱ 71) 144... κα βασιλεις 123. τριάκοντα ὅζς. τὰ δη, 
οοη1.] τριάκοντα ὄνο συμξοηϑοι μετ᾽ αὐὖῇα τού, 24:ς, 546. τριάκον- 
τα καὶ δύ0} ,. καὶ 247. βασιλεῖς 23] 71. Ατπγ. 1. Ατηι. Ἐά. 
δίαν. Οἴτορ. συμβοηϑοὶ αὐτῷ} συνξοηϑοι (ςοττ. συμξοηϑοι) μετ᾽ 

αὐ 11. οἱ συμδοηϑοι μετ᾽ αὐἷε 82, τοϑ. (ὐοιηρ]. οἱ συνξοηϑοι μετ᾽ 
αὐτῇ 93. οηϑοι μετ᾽ αὐἷε τις-8. αὐτῷ] μετ᾽ αὐτα ΧΙ, 71) 74). τ10, 

120, 121, 1223, 134) 1445) 243) 2442) 247. 
ΧΥ;. Καὶ ἐξῆλθον] , καὶ ΟΘέεογρ. ἄρχονϊες---ἶν πρώτοις] 

πραιδαρια τῶν χώρων ἀρχόντων ἐν τρωτοις ΧΙ], 12 , 158. ἔς, πἰῇ τῶν 

Χρρων, 71, 347. ῇ Ἰς; πἰἢ τῶν ἀρχόντων, 24ς. τὰ παιδάρια τὼν ἄρ- 
χόντων τῆς γῆς ἐκείνης ἐν τορώτοις 81ν. Οἶτορ. ἄρχοδες παιδάρια) 
τὰ παιδαρια τῶν αρχονΐων 44. ΟΟμΡ]. δῖαν. Μοίᾳ. παιδαρια των ἀρ- 

χούϊων ς2, ξ ς7) 74γ)92) τού, 120, 123» 1349 144) 26,242. (Δἴ. Νίο. τὰ 
ταιδαρια ἀρχόντων 6, 243, 244. ΑἸά. οἱ ἄρχοντες και τὰ πταιδαρια 

82,93, 246. ἔς, ἢπε οἱ, τοϑ. παιδαρια αρχούων τ1ο. Αἰεχ, Αγ. 1. 
Απτη. ἙἘά. τῶν χωρῶν] ρταετηϊττ, τῶν αρχονῆων 10, 829,93, 1ο8. τῶν 
“χορῶν (υἱργα) τοό. αιτων 536. ἐν πρώτοις] -[- και ἀπερειλεν υἱος 

Αδερ, και ανηγίειλαν ἀντῳ λεγούες, {δἀ ριυιηξεῖς ηοιαῖδ, υἱ ἀεἰεπάλ, 64. 
καὶ ἀποςίλλουσι) καὶ ἀπεςειλεν υἱος Αδὲρ ΧΙ, 445 71) 74, τού, 120, 

1219) 1345.247. ΑἸά, Α]εχ. δ1αν. Μοίᾳ. ἔς, σττὰ ; Αὐδὲρ ῬῸ Αδέρ, 144. 
α 246. καὶ ἐπέρειλεν υἱὸς ᾿Αδελ ΟομηΡὶ. καὶ ἀπίςειλαν πρὸς υἱὸν 

ὅτοι δὲ ἃς ἀπίγειλεν ὃ υἱὸς "Αδὲρ ϑίαν. 

Οἴἶτορ. ἀποςέλλεσι) αποφελεσι 542. ἀπίξειλαν Οεοζρ. καὶ 
ἀπαγγέλλασι] ἀπήγίειλαν ϑ8ῖᾶν. Οἶἶτον. καὶ ἀπαγγέίλλεσι---λέ- 
γονϊες}] καὶ ανηγίειλαν αὐτῳ λέγοντες ΧΙ, 44) 7ῖγ 74, τού, 120, 121) 

εὐγίμε. 

1345 144, 247. ΟΟΠΡΙ. Αἴεχ. ᾶς, ἰῇ ἐπήγ[ειλαν, Ατπν. 1. τ, ἘΔ. 
ἀπαγγέλλεσι] αναγίελασι 64,.242. αναγίελλεσι τ10, 123» 18. (αἴ. 
Νῖς. ἀνήγίειλαν ΑἸά. ὠπήγίειλαν Θεοτρ. δῖαν. Μοίᾳς Συρίας] 
Ργβεηηϊττ. τῆς 1ς8, 24ς. λέγονἶες] καὶ ἀπερειλεν νιος Αϑερων καὶ 
απηγίειλαν αὐτὼ λέγοντες οάς. ἐξεληλύϑασιν] ἐξεληλυϑεισαν 4.4) 
τού. εξζηλϑον 82, 93, ιοϑ. Οοπιρ. ἐκ Σαμαρείας) εκ Σαμάριας 
24ς. 

ΧΥ͵ΙῚ. Καὶ εἶπεν] καὶ εἶπεν ὁ βασιλενς Συριας 82) 93. Χά! 
εἰπεν ὁ βασιλευς τοϑ. (οπιρὶ. Καὶ εἶπεν---ἐχπορεύονται!)] εἰπεῖν ἂν- 

τοις εἰς εἰρηνὴν, οὐ γαρ εκπορευούαι 11]. αὐτοῖς] α 82, 93», 108. 
Οοπιρί. Εἰ εἰς εἰρήνην] -Ε ἐτοῖ ςς. κει 74,347. ἐκπορεύονται] 
τοι ἐχπορενονται 93. εξεληλυϑάασιν τού. ῥγαπιῖτί, αὐτο! 108, 1215 
243, 244. Οοπιρὶ. “Ἑ αυτοι 71. ἐξεπορεύοντο Αγπι. 1. Αγπι. Ἐά. 

δῖαν. συλλαξεῖν 19] συλλαξετε (ἔς ἰηΐτα ΧΙ, ς2, 719) 745 93» τ 

μεϑύων} ργδταΐτε. καὶ 71, . 

Σοκχὼϑ) Ἃ 

13. 

14. 

[ξ. 

16. 

17. 

18. 

12, 121) 123) 1347 144, 18, α36, 242, 243, 244, 247. Αἰά, Αἰεχ. 
» 



' ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 
κεφ. ΧΧΙ. 

19. τας" χαὶ εἰ εἰς πσύλεμον, ζῶντας συλλαξεῖν αὐτές. Καὶ μὴ ἐξελϑάτωσαν ἐχ τῆς πόλεως ἄρ- 
χοντὰ τὰ παιδάρία τῶν χωρῶν" χαὶ ἡ δύναμις ὀπίσω αὐτῶν ᾿Επάταξεν ἕκαςος τὸν παρ᾿ αὐτξ' 
χαὶ ἐδευτέρωσεν ἕχαςος τὸν “παρ᾽ αὐτῇ" χαὶ ἔφυγε Συρία: χαὶ χατεδίωξεν αὐτὰς ᾿Ισραήλ' καὶ 
σώζεται υἱὸς "Αδὲρ βασιλεὺς Συρίας ἐφ᾽ ἵππου ἱππέως. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ, χαὶ 

20. 

21. 

ἮΝ 

ἔλ ΒΕ ως, 4 κι Ἃ Ψ 32 4“ ον ὔ 2 ’ Ν ᾿ , ἐλᾶθε σᾶντας τὸς ἱππδς χα! τὰ ἄρματα, χαὶ ἐπάταξε π“ληγὴν μεγάλην ἐν Συρίᾳ. Και τροσ- 
[ωὴ ς ΠΌΣΙΟΣ ἌΝ . ,᾿᾽΄᾿ 29 φ. ν " ἤλϑεν ὁ πσροφήτης πρὸς βασιλέα ᾿Ισραὴλ, χαὶ εἶπε, Κραταιξ χαὶ γνῶϑι χαὶ ἴδε τί “ποιήσεις, ὅτι 
9 ΄΄ “Φ.» οι Ξε ΕΣ φα ἐπιςρέφοντος τῇ ἐνιαυτδ υἱὸς "Αδὲρ βασιλεὺς Συρίας ἀναβαίνει ἐπὶ σὲ, Καὶ οἱ παῖδες βασιλέως 

οτος ν ν ἀν ΟΝ ΜΝ ΤΉΝ ν᾽ Ν ΄ ν οι », ΄ εν Συρίας χαὶ εἰπὸν, Θεὸς ὀρέων Θεὸς Ἰσραὴλ χαὶ οὐ Θεὸς χοιλάδων, διὰ τᾶτο ἐχραταίωσεν ὑπερ 
------- -...-.- .-,»- να ς: 9 ὃ» Ν ΄ ᾽ ὑασης πασαεῖς ταύ χδηηταιν ᾽ Ν " . ἡμᾶς" ἐαν δὲ πτολεμήσωμεν αὐτὲς χατ᾽ εὐθὺ, εἰ μὴν χραταιώσομεν ὑπὲρ αὐτός. Καὶ τὸ ὁήμα. 

“" ΄, Ν .“ ῳΦ “ “ ἴω τᾶτο ποίησον" οἰπύςησον τὰς βασιλεῖς ἕκαςον εἰς τὸν τόπον αὐτῶν, χαὶ 98 ἀντ᾽ αὐτῶν σατράπας, 
93 4 ΄ ; ΄ ' ἴω Ω " Καὶ ἀλλάξομέν σοι δύναμιν χατὰ τὴν δύναμιν τὴν πεσᾶσαν, χαὶ ἵππον χατὰ τὴν ἵππον, χαὶ ἄρ- 

ΟΑι. Νίς, Ασπι. σ. Αγπι. Ἐφ. αν.) 82, 93,) τοϑ. Οοιηρί. συλλαξε- 
ται τρ, (ςς. ἢς ροίἴε8.) 24... συλλαξεῖν αὐτὲς---ἄρχονϊα τὰ ται- 
δάρια ἴπ σοι. ἴε4.] συλλαξετε αὐας φωντας, καὶ μὴ εἐξελϑατωσαν εκ 
τῆς σολεως καὶ εἰ εἰς τόλεμον ἐξηλϑον, συλλαῦετε αὐτες. καὶ ετως εξ- 
λϑον εκ τῆς πολεως τὸ τραιδαρια, ἀρχούϊων 246. συλλαξεῖν αὐτὲς 
φῶντας} συλλαξετε αντᾶς καὶ αποχΐεινατε 44. συλλάβετε αὐτῷ καὶ 
ὦντας ((ς) τοό. καὶ εἰ εἰς] εἰ δὲ εἰς 44. εἰ εἰς} κα εἰ ΠΠ,γ4. ἣ 
εἰς ἾΠ, 24ς. εἰς πόλεμον] -᾿ ἐζηλϑὸον ΧΙ, 44, ς2, 64, 71, 74) 92, 
᾿τού, 119, 120, 121) 123») 134) 1449 148, 216, 243,24, 244. (πΗΡΙ. 

ΑΙά. Αἰεκ. Οἵ. Νῖο. -Ἡ ἐξηλϑὸον φητειν 24ς. -ἰ- ἐξεπορεύοντο Αται. τ. 
Αστῃ. Εά. 5|.ν. ζῶντας συλλαξεῖν αὐτές} συλλαξετε ἀντες ζων- 
τας το, 82, 93, Ιοϑ. Οοπηρί. ζῶντας οὐ λάδεται (ἢς) αὐτές 24ς. 
συλλαξεῖν 23) συλλαξετε 64, τοῦ. 

ΧΙΧ. Καὶ μὴ-- τῶν χωρῶν] καὶ τα παιδαρια τῶν αρχοντῶν τὼν 
χύρων, ὡς ἐζηλθὸον ἐκ τῆς ττολέως 71. Καὶ μὴ ἐξελθάτωσαν) και 
ἐξηλθον 10) 82, τιοβ. Οοπρὶ. Αγ. ᾿. Αγπι. Ἐά. καὶ εζηλϑὲν 93: 
ἕνα μὴ ἐξέλθωσιν ϑίλν. Καὶ μὴ ἐξειλϑθάτωσαν δες. δὰ ἤη. ςοτη.} 
καὶ ἐξερχομενων τῶν τραιδαριων (δὰ καὶ ἡ δυναμις οπίσω αὐτῶν 44. Εἰ 
ἐχέ γΗπὶ ῥμεγὶ ἀἴε ἐἰυἑσ!ε ῥγίπείρωπι γερίσνμν, εἰ ἐχειοῖέμς φωὶ βοῇ ἐἶζοε : 

Το. Ομ. 
121, 123.) 1349 144) 1ς8, 216, 242) 243, 244, 247. (αἵ. Νίο. ἔκ 

τῆς τόλεως] -Ἐ καὶ ἐξηλθον ἐκ τῆς πολεὼς 929) 123», 144, 24ς. (αἴ. 
Νῖς. ἔκ τῆς τόλ. ἄρχ. τ. ταιϑάρ.} ἐκ τῆς ττολέως, καὶ τοι εἐξηλ- 
ϑον ἐκ τῆς πολεως τὰ παιδαρια αρχοϑων ςς,) 64γ 1215) 1 58, 243, 244. 
ΑΙ4. ἄς, οὑπὶ αὐτοὶ ργοὸ ὅτοι, δῖλν. ἄρχοντα) και ἐρχονται 10, 
82, 93, 1ο8. Οοιρρὶ. ἄρχον]α--- χωρὼν) τὰ δὲ παιδαρια ἀρχοντων 
τῶν χωρων Χ]. τα παιδαρια των αρχονΐων τῶν χωρὼν 109, ς2,) 92, 

1οϑ, 123. Οοἴηρ!. ἔς, ἤἥπε τὰ, 242. τὰ παιδαρια ἀρχονΐων των χω- 
βὼν γ4γ 1105) 120, 1345) 1445)24.5, 247. ΑἸΙεχ. (αῖ. Νῖς. Ατηι. 1. Αγηϊ. 

Ἑὰ. τα παιδαρια ἀρχόντων χορων τοό. παιδάρια τῶν ἀρχοντῶν χω- 
ρων 436. τῶν χωρῶν] ῥταεπρῖ. ἀρχονἦα 11. ργαξηγῖτῖ. τῶν αρχονΐων 
82,93. τῆς μερίδος ταύτης δῖαν. Οἷἶτογ. ἢ δύναμις} , 243) 244. 
οἱ δυνατοὶ Οεοῖ. ὀπίσω αὐτῶν] οπισω τωτῶν 216, 242. 

τ ΧΧ, Ἐπαταξεν) ρταποῖτι. καὶ ς ς.» 82, 93, (106. ἰηΐοτ 1ἴη. Ὁ αἱ. 
ΤᾺ.) τοϑ, 123, 144) 1:8, 236, 242, 243) 24ς) 246. (οιηρὶ. (δι. ΝΊς. 
Απη. σ᾿. Αγπὶ. Ἐά, αν. α 247. ἕχαςος τ} ανϑρωπος 44) 74) 

τού, 120, 134) 144; “16, 242. (αἴ. Νίς. τὸν τσαρ᾽ αὐτᾷ 19] τῶν 

ταρ᾿ αὐτα (82. ἢς ᾿πῖτ4.) ΑἸά. τῶν μετ᾽ αὐὖΐε 246. μεν ἱποσηΐϊ (ζεκς 
Μ: Ταοϊΐ. ΟἹ. ᾧ ὑπαάντα (εμὶ οὀνίανι ,αδες 94) Αττη. τ. Αστὶ. Εά. 

τὸν ἐναντίον ἑαυτῷ δῖαν. καὶ ἐδευτέρωσεν] καὶ εδευτερωσαν 246. 
καὶ ἐδευτέρωσεν---σαρ᾽ αὐτῷ 25} αὶ οὐπὶ ἱπιεπτιοί. ΧΙ. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 
Αχῃ. τ. Απη. Ἑά. ϑίλν. Οἷἶἷγορ. υΐρ. καὶ ἐδευτέρωσεν--- Ἰσραὴλ] 
α οὔτ ἰηϊοσιηθά. 24ς. οἰ Μιρενηπί δγγὶ, εἰ ρεγψεσμίμ: οἱ 77,αεἶ Ἰμαοϊξ, 
Ολἱ. ἔφυγε Συρία] εφυγον οἱ Συροι το, 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. ἔφυ- 
γον οἱ ᾿Ασύριοι Αττη. τ. Απῃ. 4. ἔφυγεν ᾿Ασυρία 8ῖαν. Οἴτοξ. 
καὶ κατεδίωξεν) καὶ καϊεδιωζαν 236,246.6Ὺὸι: καὶ σώζεται] καὶ σώ- 
ζετε (ἢς) 54ς. καὶ ἐσώϑη Ατπι. τ. Ατηι. Ἑά. “Ἢ μοι δῖαν. υἱὸς 
ἤΑδὲρ] υἱὸς ᾿Αδερῶν (ῆς οοηζελπίετ) 24 ς. βασιλεὺς) βασιλεως 11, 
44. 93. βασιλεὺς Συρίας] α Συριας 144. βασιλεὺς ᾿Ασυρίων (ῆς 

ἴηι) Αττη. 1. Αση. Ἐά. ἐφ᾽ ἵππε] ἐφ᾿ ἱππὼν 11], το, τοϑ. Οοπτί. 
ἐφ᾽ ἵππους γ4, τοῦ, 120, 1345 144- εφ᾽ ἵππω 93. Αἰεκ. ἔφ᾽ ἵππου 
ἱππίως) συν ἱππευσι τισι 236, 242. ἱππίως] ἡππεὼων 19. ΟΟτΗΡΙ. 
συν ἱππεῦσι τισι ς2, 02) 123. Αἰεχ. (δῖ. Νῖς, Απῃ. τ. Ασπι. Ἐά. 

ΧΧΙ. Καὶ ἐξῆλθεν] καὶ ἐπηλϑὲν 144. ὁ βασιλεὺς] α ὁ 11. 
ΑΙεχ. Ἰσραὴλ] Συριας Π1. πάντας τὰς ἵππους) α ταϑΐας το, 
82, 93. 108. (οπιρὶ. ΑΙεχ. Ατη. τ. Απῃ. Ἐά. καὶ ἐπάταξε] καὶ 
ἐπάταξεν αὐτὲς 8ιαν. Οἶτορ. καὶ ἐπάταξε ὅς. τὰ ἔπ. ςοπ|.7 καὶ 

γο:. "Π. 

ἐξιλϑάτωσαν} ἐξελϑετωσαν γ4,) 929 τού, 110, 120, 

. Ἑὰ. 

3 

ἐπάταξεν ᾿Ασυρίες πλήγη μεγίςη Αταν. τ. Αγπι. Ἐά, πληγὴν με- 
γάλην] πληγὴ μεγαλη 93. ἐν τλήγῃ μεγάλῃ δῖαν. πληγὴν με- 
γάλην ἐν Συρίᾳ] ἐν Συρίᾳ πληγὴν μεγάλην ΑΙεχ. ἐν Συρίᾳ] σφοδρα 
445 τοό. ἐν τῇ Συρια 93. Συριαν 24ς. 

ΧΧΙ]. ὁ προφήτης} α ὁ 247. ΑἸά. «πρὸς βασιλέα ᾿Ισραὴλ]) 
α44- βασιλέα] τον βασιλεα 93, τοϑ. (οπιρ!. καὶ εἶπε] λέγων 
85, 93, 108. Οοπιρὶ. καὶ εἶπεν αὐτῷ ΑἸεχ. καὶ λέγει αὐτῷ Ατι. τ. 
Αττὴη. Ἐά. καὶ γνῶϑι] 44. ὅτι ἐπιγρέφοντος τὰ ἐνιαυτ!] ὅτι 
ἐν τῇ ἐπιςροφῇ τῇ ἐνιαυὴξ τότε Ασπ, τ. Απη. Ἐά. ἐπιςρέφοντος 
ἐπιςρέψανίος ΑἸεχ. ἐπιςρίφοντος τὸ ἐνιαυτα) ἐπιςρέφονἶος σοῦ (ῇς} 

ς2. -Ἡ τότε Οεογρ. δ᾽αν. υἱὸς ΓΑδὲρ] ῥγρβιτηϊτῖ. ὁ 216, 244. (αζ, 
Νῖς. βασιλεὺς Συρίας] 44. Συρίας] ᾿Ασυρίας (ἢς ᾿πτα) 81αν. 

Οἷἶτορ. ἀναξαίνει] ἀναδαινεῖν το6. ἀνεισὶν 1ς8. ΑΙεκ. ἐλεύσεται 
δῖαν. ἐπὶ σὲ] προς σε 242. 

ΧΧΠΙ. Καὶ οἱ τταῖδες---εἶπον] δεγυὶ τεγο τερὶρ δγγία ἀϊχεγμπί εἰ 
ψυ]ρ. Καὶ οἱ ταῖδ. βασ. Συρ.}] α 1ς8. παῖδες} -ἰ- ΓΑδὲρ 
ΟΘεοζρ. Συρίας καὶ εἶπον] Συριας εἰπὸν (ηυ18 ἱητεγρυπάμοπο) 82, 

ιο8. καὶ εἶπον] εἰπαν προς αὐἴον ΧΙ, 64, 71, 92, 119, 120, 121, 

1345 144, τς8, 243, 244, 245, 246, 247. ΑἸεχ. 
εἰπὸν προς αὐἾον 44, ς2, 745, τού, 123, 236,242. (οιηρὶ. ΑἸά, (αὲ, Νίςο. 
καὶ εἰποῖν προς αὐἷον ςς. λέγουσιν αὐτῷ Απη. τ. Ατῃ. ἘΔ. εἶπον 
αὐτῷ Οεοτς. 5.αν. Θεὸς Ἰσραὴλ] ῥταπηῖτε. ὁ 92, 93, 1οβ, τδ1, 

1543) 236, 246, 247. (ΟγΡ]. (τ. Νῖς. Ὑπεοάοτεῖ. Ο, 63. ἴπ 3 Εερ. 

Κύριος ὁ Θεὺς Ἰσραὴλ ΑἸ χ. καὶ καὶ Θεὸς κοιλάϑων] ε' ποι ἤεως 

Βααἱ Ατιῦτ. 

χοιλάδων) κοιλαδὸς 11. 

(οὶ. ἐκραταίωσαν 342. 
ἐκραταίωσεν] ἐχρατήσαν 82, 93, τοϑ. 

ἱκραταίωσεν ὑπὲρ ἡμᾶς] ἐκραταίωσαν 

οὐ Θεὺς] ὁ Θεὸς 92, (93. Τυρταίοτίρι. αὶ εαά. π,.} 144. 

Ἔ προς αὐτὸν το. 

ἡμὰς 246. ΑγΓηπ). τι. Αγπι. Εά. οδείπιεγππ 2 γὸ ποδὶ: Ατοδγ. »μρεέγανε-, 

ἐὼν δὲ ὅς. τἀ ἤῃ. ςοπ).} ε; ἰδεο Μὶ ποα ρίοπε οιίπμε. 
ἐὰν δὲ πολεμήσωμεν] α δὲ 121, 247). εᾶν δὲ πο- 

ἐὰν δὲ τοολεμήσωμεν αὐτὰς} ἐὰν δώσωμεν μετ᾽ αὐ. 

αὐτὲς κατ᾽ εὐθὺ] ΧΙ. 

γμπί ποι Ψυΐρ. 

γίνω; ἐος. Αηνθτ. 

λεμησομεν 242. 

τῶν πόλεμον (ῇς ἱπέτα) Αττῃ. 1. ΑἸ. Εἀ. 
μετ᾽ αὐτῶν ἐν πεδίῳ ϑ8ἴαν. 
1345 144) 342. (οπΊρ]. Οαῖ. Νίς. εἰ μη 64, 119, 121, ις8, 243, 
(244. υἱ νἱάετυτ.) 247). ΑἸά. ΑἸεχ. κα 71,246. ϑῖαν. Οἴἶγορ. εἰ μὴν 

--οαΟὐτάς εἰ οδεϊπεδένικε εος. Ἀττα. τ. Αττη. Εά. Ψαϊσ. εἰ μὴν κραται- 

ὡὥσομεν] α ΧΙ. εἰ μη χρατήσωμεν το. εἰ μὲ (Π6) '"κραταιώσωμεν 24ς. 

κραταιώσομεν] χραταιωσωμεν 445 τοῦ. Α]Ἰά. κρατήσομεν (ῇς ἱηῆτ2) 
82, τοϑ. (οπιρὶ. κρατήσωμεν (Άς ροίξεΔ) 94. ὑπὲρ αὐτές] α υπερ 
τι ς8. 

χχιν. Καὶ τὸ ῥῆμα τῶτο] καΐα τὸ ρημα τατο τῷ, τς8. ϑ8ίαν. 

Οἴἶτορσ. α καὶ Οεογρ. κατὰὼ τὸ βῆμα δὲ τοῦτο δ8λν. Μο. Καὶ 
τὸ ῥῆμα τοῦτο τοοίησον] καὶ τοιησον καΐα τὸ ρήμια τοντο 82, 93, τοβ. 
Γ(οιρὶ. ποίησον) ποιησωμεν 44. 71. 24ς. ποιήσεις ΑΥ̓τγ. τ. ΑΥ̓ΤῚ. 

ἀπόςησον] αποςειλον 44, 64. ΑΙά. εἰς τὸν τόπον] α εἰς τον 

446. ἐκ τῷ τόπε Ατιη. σ᾿ Ασγιπ. Ἑά. αὐτῶν] αὑτὰ 44, ὅς, 71, 74, 

93» 1ο8, 24.) 247. Οοπρί. ΑἸά. 8514ν. α Απη. τ. Ασπι. Ἐά. “ χαὶ 
95] καὶ ϑὲς 19, 82, 93, τοϑ. ΟορΙ. καὶ 95 ἀντ᾽ αὐτῶν σατρά- 

πας] ἱπ ἰρενιηι δργὶα γερὶς  αίχαρα: εοηβίπς; Ατρῦτ. ἄντ᾽ αὐτῶν] 

αὐτὼν 236, 242. ἄντ᾽ αὐτῶν σατράπας] σατράπας ἀντ᾽ αὐτῶν 
Αἴεχ. Ἔα Υ υντοος 

ΧΧΥ. ἀλλαξομέν σοι] ἀλλαξον σν το, τοϑ. (οπηρΙ. αλλαξον 
σοι 82, 93 246. αλλαξωμεν σοι 24ς. ἀλλάξομαΐ σοι ΑἸά. τοι 
δύναμιν] σου ϑυναμιν τς8. δύναμιν 157 α 19, 82, 93» 1ο8. ΟΟὨ,0Ι. 
κατὰ τὴν δύναμιν) 44. τὴν σεσξῆσαν] ἀπὸ σε ΧΙ], 10, 44, :2, 
ςς) 64, 71) 745 82) 092, 93, 1ού, τοϑ, 120, 123, 134, 144. 1ς8, 216, 

2429243, 344) 247) χ46, 347. Οοπιρ!. ΑἸά. ΑἸεχ. (αι. Νῖς. Ασιη. ε. 

Υ̓͂ 

εἰ μὴν] ἢ μὴν 44) 92) τού, 120, 123, ΄ 

πϑ ὦν 

ν- 

κι φ 
ιὦ 



ΒΑΣΙΛΔΕΙΩΝ 1. 

(-- ει Ἰὐλιάἐν το ες ἐπὶ ον τς πλαδοτ ἀν τς 75 τ το αστ ΠΤ... 
χυρτὸς, ὡς ὁ ὀρϑός. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἀπεχρίϑη αὐτῷ τὸν λόγον τῶτον, πίνων ἦν αὐτὸς χαὶ πάν. τ, 

τες οἱ βασιλεῖς οἱ μετ᾽ αὐτῇ ἐν σκηναῖς" χαὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτῇ, Οἰκοδομήσατε χάραχα" χαὶ 

᾿᾿ Ὁ ἔϑεγτο χάρακα ἐπὶ τὴν. πόλιν. Καὶ ἰδὲ προφήτης εἷς προσῆλϑε τῷ Αχαδδ βασιλεῖ ᾿Ισραὴλ, 13. 

ΚΤ Υ ὦ χαὶ εἶπε, τάδε λέγει Κύριος, Εἰ ἑώρακας τὸν ὄχλον τὸν μέγαν τξτον: ἰδὲ ἐγὼ δίδωμι αὐτὸν σή.-. 

τὸ 
᾿ 

΄“ ρ “ γ 3 -ς "" 9 Ν᾿ .- Ζ΄ ᾿ ς - -΄. μερον εἰς χεῖρας σὰς, καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ Κύριος. Καὶ εἶπεν Αχαᾶδ, Ἔν τίνι χαὶ εἶπε, Τάδε 4. 
' ρ ρο Ζ ωἦ μ᾿ ᾿ς » , . ΄ ’ 

λέγει Κύριος, Ἔν. τοῖς παιδαρίοις τῶν ἀρχόντων τῶν χωρῶν" Χαὶ εἶπεν Αχααξ, Τίς συγάψει τὸν. 
“ Ν Ν Ν Ν τ «2 », "“" 

πόλεμον; χαὶ εἶπεν, Σύ. Καὶ ἐπεσχέψατο ᾿Αχαὰθ τὰς ἄρχοντας τὰ παιδάρια τῶν χωρῶν, χαὶ τς. 
᾽ 7 ’΄ ΄- ρα 9 ΄ ν Ὡν ΄ εἣΝ 7 

ἐγένοντο διαχόσια τριάκοντα" χαὶ μετὰ ταῦτα ἐπεσχέψατο τὸν λαὸν σάντα υἱὸν δυνάμεως, ἑπ]ὰ 
Ν ρε 7 ΄ 9 Ν ΣΝ “. 

χιλιάδας. Καὶ ἐξῆλθε μεσημξρίας" χαὶ υἱὸς "Αδὲρ πίνων μεϑύων ἐν Σοχχὼν αὐτὸς χαὶ οἱ βα-. τ6. 
ρ ρῷ ων ν )φῳ»" 4 ᾿ 7 ρ 

σιλεῖς, τριάχκον]α χαὶ. δύο βασιλεῖς συμβοηϑοὶ αὐτᾶ. Καὶ ἐξῆλθον ἄρχοντες πταιδάρια τῶν χω- 17. 
Ν ΄ ζ΄ " »" ΄ ΄ » 

ρῶν ἐν πρώτοις" χαὶ ἀποςέλλϑσι καὶ ἀπαγγέλλεσι τῷ βασιλεῖ Συρίας, λέγον]ες, “Ανδρες ἐξελη- 
΄ ; ρ 9 ΄ δ ΄ [ω] ΡῚ 

λύϑασιν ἐκ Σαμαρείας. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς. ΕΠ εἰς εἰρήνην ἐχπορεύονται, συλλαξδεῖν αὐτὰς ζῶγ.-- 18. μὰρ 1 ) ᾿ 
Α --“-- 55: 

44ς. ὃ ὀρϑός]) ὃ ορϑριος 19, 93. κα ὃ 44, ς 5, 64. Αἰά. ὁ ορϑιος υἱὲς ϑίαν. Μοίᾳ. Ἴ υἱὸν δυνάμεως} υἱὲς δυνατὰς Θεοῖς. καὶ ἧσαν 
1οϑ, (οπιρὶ. υἱοὶ δυνατοὶ ϑϊαν. Οἷἶτορ. δυνάμεως] δυναμεων 120. Ατη. 1. Αχχη. 

᾿ Ἢ ΧΙ]. Καὶ ἐγίνετο] αὶ ἐγένετο 44. ὅτε ἀπεκρίϑη} ὡς ὠπεκρίϑη ἘἙὰ. ἑπῖα χιλιάϑας]} εζηκοντα χιλιαδὰς 11, 19, 74, 82, 93, τού, 

Ὅν. ΑἸ ΓΑΙΕκ. τύίνων ἣν αὐτὸς] καὶ αὐτὸς ἐν μέϑῃ ἥν Ατηι. τ. Ατηγ. ἙΕά. τοϑ, (134. ἀ0. 4η επ]α.) 144. χιλιαδὲς ἑξηκοιΐα 4. εζηκοντα ἐπ]. 

“-ο-:ἍἥΝ ἐλ καὶ ἔπινεν αὐτὸς ἐκεῖνος δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ πάντες] α ττώντες δῖαν. χιλιαδας 119,243, 244. ΑἸά, ὡς εξηκοῦα χιλιαδὰς τΔο. επῆα χι- 
. Οἰἴἶξορ. οἱ μετ᾽ αὐτῷ] α οἱ 11, 44) 24ς. ΑΙεχ. Οἰκοδομήσατε λιαδὲς 24ς. τῦίντε χιλιάδας Ατπι. τ. δ 7, 

{Υ ὅς. δὰ ἔπ. ςοπι.} ποιήσατε χαάρανα καὶ τροςήσατε τῇ πόλει 85]Αν. ΧΥῚ. Καὶ ἐξῆλθε] Ἐ ὁ βασιλεὺς μετ᾽ αὐτα το, τοϑ. - ὁ βασ-- οἷ 

Οὔἶτοσ. καὶ ἔϑεντο] καὶ ἐϑετο 247. α καὶ Οεογξ. λεὺς μετ᾽ αὐΐων 82,93. ταίνων] α 243. εἰς οἶνον ἐλθὼν ἣν Ατη,. τ, 
ΧΠῚ, τῷ ̓ Αχαὰδ], Αχααξ 11, 93. τιο8ι τῷ ᾿Αχαὰξ---καὶ Ατη. ΕἘά. ταΐγων αὐ μεϑύων] μεϑύων ἐγένετο σφόδρα Οεοτρ. ϑ[λν. ὸ 

εἶπε] τῳ Αχαα λεγὼν 44. «ὦ γέρέπι {{αεἰ εἰ αἰχὶ! Τιαοὶξ, Ολ]. τῷ Μοίᾳ. μεϑύων σφόδρα 851Αν. Οἴἶτος. μεϑύων] ρῥγατηῖττ. καὶ τνν, 
᾿Αχαὰξ βασιλεῖ Ἰσραὴλ] τω βασιλεῖ Ισραηλ Αχααξ ςς. βασιλεῖ 82,03, 121) 123) 246, 247. ΟΟὨρ]. ΑΙά. Αἰτη. τ. Αστη. ΕΔ, εὐγίαγ. ἀν 
Ἰσραὴλ] ργαεπηιίς, τῷ Αἰεχ. Εἰ ἑώρακας} εὡρακα 19. κα εἰ 44, )4,Ἱ 8|γΧ. Βα -Ηεῦδυ. ἐν Σοκχὼν)] ἐπ ὅσελα ϑγγ. Βατ- Ηεῦγσ.0 Σοχχὼϑ) ᾿ 
92, 93, 1ού, τοϑ, 120, 123, 1ς8, 226. ΑἸά. (αι. Νῖς. ὙΓπεοάογεῖ. . Σοχχω 111. 82, 93, 108. Αττη. ΕἘά. Σοκχως ςς. Σοχωθ γ1. (144. τα 
εἷς, ἑόρακας (ἢς) 124. Εἰ ἑώρακα ς---τᾶτον] δὲ αι ιὲ μαμὰ. δαάϊι. κ ἴαρτα ᾿ηΏ.) Σοκχὼπ Οεοτρ. Σοκχὸτ ϑ8ιαν. Οὗτος. καὶ 

μα ὑβωηι ἢ Τιαοϊῖ, Οα]. τὸν ὄχλον] ταϑΐα τὸν ἧχον 19, 93» 121. οἱ βασιλεῖς δες. δὰ ἤη. ςοπ).] καὶ οι τριακοα δυο βασιλεῖς συμξοηϑοι 
ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἶς, ῥγαεπηῖτς. τρανα 44. 745) 92, τού, 120, 123, 134, ἄντῳ 44. ἧς, οὔπῃ μετ᾽ αὐτῇ ΡζῸ αὐτω, 236, 242. (Δι. Νίς. οἱ 

νος 168, 246. Οομηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Δι. ΝΊς. τὸν ἤχὸν τοϑ, 247, παντάὰ βασιλεῖς} α οἱ 71») 144. λα βασιλεῖς 123. τριάκοντα ὅζς, δὰ η. 
τς τον ἥχον και τὸν οχλὸν 344. ὄχλον] ἤχον 243. Πιᾶγρ. τοῦτον) οοχμ.] τριάκοντά δυο συμξοηϑοι μετ᾽ αὐα τοό, 24ις, 546.Ἡ τριάκον- 

Ἔ πταντὰ 24ς. ἰδὲ ἐγὼ] ,, ἐγω τς8. ρῥταηϑτε, καὶ ϑίαν. Οἶτορ. τα καὶ δύο] , καὶ 247. βασιλεῖς 2] 7γ1. Ἀπη. 1. Ατγα). Εά. 
ἐγὼ δίδωμι αὐτὸν] δίδωμι αὐτὸν ἐγὼ ὙΒεοάοτεῖ. 1. οἷ, δίδωμι αὐ- αν. Οἴτορ. συμξοηϑοὶ αὐτῷ] συνξοηϑοι (οοττ. συμξβοηϑοι) μετ᾽ 

τὸν] αὐῇον δίδωμι (αἀάϊε. σ ἴωργα Ἰΐη. ἰογίδπ νοϊυΐε σοι) 244. τπαραδώ- αὐ 11. οἱ συμξοηϑοι μετ᾽ αὐῇε 82, τοϑ. (ὐοπηρὶ. οι συνξοηϑοι μετ᾽ 
σω αὐτὰς Αττη. 1. Απη. Ἐά. δίδωμι αὐτὰς Οεογρ. δώσω αὐτὲς 8᾽11ν. αντε 93. οηϑοι μετ᾽ αὐἷε τς8. αὐτῷ] μετ᾽ αὐτε ΧΙ, 71» 74) 110, 
Οἷἶτορ. σήμερον εἰς χεῖρας σὰς] εἰς χεῖρας σὰς σήμερον ΑΙεχ. 120, 121, 123, 134» 144γ)243,) 244) 247. 
εἰς τὰς χεῖράς σου ὙΒεοάοτεῖ. 1. οἷς. α σήμερον ϑίᾶν. Οἰτορ. εἰς ΧΥΠ;. Καὶ ἐξῆλθον) ,. καὶ Θέογξ.0. ἄρχονες---ἐν ττρώτοις] 
χεῖρας σᾶς] εἰς χειρας σὰ 445,64) 74.) τού, 120, 123», 134» 144,236.-Ὁ πταιδαρια τῶν χωρὼν ἀρχοντων ἐν ὥρωτοις ΧΊ, 121) 1ς8. ἔς, πἰἢ τῶν 

ΑἸὰ. (αι. ΝΊο. εἰς τας χειρας σε 93») 108, 242. (οἸΩρΙ. χεῖρας) χορῶν, 71, 247. ἔς, πἰῇ των ἀρχόντων, 24ς. τὰ παιδάρια τῶν ἄρ- 

τας χειρας 246.Ψ. καὶ γνώσῃ] καὶ γνώσεις τις8. καὶ γνωϑι 242. χόντων τῆς γῆς ἐκείνης ἐν τορώτοις ϑῖαν. Οἴἶγορ. ὥρχοδες παιδάρια) 
καὶ γνώσει 24.. ὅτι ἐγὼ Κύριος] οτι ἔγω εἰμι Κυριος τ ς8, Ατῃ!. 1. τα παιδαρια τῶν ἀρχούζων 44. Οὐπηρὶ. 81αν. Μοίᾳ. παιδάρια τῶν αρ- 
Αὐπι. ἘΔ. Οεογρ. δ8[αν. χονων ς2) ς ξ», 747)92) τού, 120, 123, 1345) 144,) 236,242. (αἵ. ΝΊο. τα 

, ΧΙΝν. Καὶ εἶπεν ᾿Αχαὰξ] Εἰ ἀϊχίε τεσ Ἰωλοῖ, Οα. Ἐν τίνι] ἐν ταιδαρια ἀαρχοντῶν 6, 243, 244. ΑἸΙά. οἱ ἀρχοντες και τὰ παιδαρια 
που τίνι ἐγώ Οέοτς. Ἐν τοῖς--- τῶν χωρῶν] ἐπ εγνὶν ργἰπείρωπι 5 γτ. Βαι- 82,93, 246. ἔς, ἴῃς οἱ, 108. παιδαρια ἀρχονΐων τ19. Αἰεχ. Αται. ι- 

τὐβνν, ἐν πο ῳΣ ἨἩεῦντ. τῶν χωρῶν} των πόλεων 111. τῶν πολεμῶν 71. τῶν χορων Απῇῃ. Ἐά. τῶν χωρῶν] Ρῥταδτηϊτῖ. τῶν αριχονΐίων το, 82, 935 108. τῶν 

τ Το τού. «τῶν στ9. τὸν τοόλεμον] κα τὸν ΑἸά. χορῶν (αἱ ὩΡΓΔ) τού. ατων 226. ἐν τρώτοις] -- καὶ ἀπερειλεν νιος 
ὶ ΕἸΣ τ ΧΝν. ᾿Αχαὰξδ]., ΧΙ, 44, 74,92, τού, 120, 134) 1447)236, 242. Αδερ, και ανηγίειλαν αὐτῳ λεγούῖες, {δὰ ρυιηξεῖ5 ποιλῖα, υἐ ἀεἰδηάα, 64. 
ἐν ἐς “ἴν, ἼΠΑἸεχ. τὲς ἄρχονῆας--- χωρῶν] τες παιδας τῶν ἀρχόντων τῶν χωρων καὶ ἀπορίλλουσι] καὶ απεέρειλεν υἱὸς Αδὲρ ΧΙ, 44. 71) 74» τού, τ20, 

«2 ΧΙ, 44, φῶ, ςς) 64, 745 92, 1109) 120, 134») 1445) 158, 242.. Οοηρί. 121) 1345247. ΑἸὰ, ΑἸεχ. δῖαν. Μοίᾳ. ἔς, οἴπὶ Αδδὲρ ργο Αδερ, 144. 
Δ ΑἹ4, ΑΙεχ. ὥς, πἰἢ τῶν χορῶν, 11, τού, ἔς, ἔπε τους, 436: τοῖς κα 246. καὶ ἀπέρειλεν υἱὸς ἼΑδελ Οοπρὶ. καὶ ὠπέφειλαν πρὸς νἱὸν 

ἄρχονϊας τὰ πταιδαρια] τας παιδὰς τῶν ἀρχόντων 121,24 ς) 246, 247. "Δδὲρ Αγη. 1. Ατη. Ἐὰ. ὅτοι δὲ ὃς απέρειλεν ὃ νἱὸς ἼΑδεὲρ ϑίαν. 

τὰ ταιδαρια τῶν ἀρχονΐων 2423. τὰ παιδάρια} κα 19. ῥταιητι. Οἶτορ. ἀποςέλλεσι) αποξελασι 245. ἀπέξειλαν Οδοῖρ. καὶ 
χαι 82, 93» 108. τῶν χωρῶν} α 19, 247. ΡΓΒΓΗ, τῶν ἀρχόντων ἀπαγγέλλεσι] ἀπήγ[ειλαν ϑίαν. Οὗτος. καὶ ἀπαγγέλλεσι---λέ- 
82,93. αἴ21. Πΐς τερείυαπίυγ αὶ οοπι. 14. χαὶ εἰπὲν Αχααῦ ὅς. υἵψχυς γονῖες] καὶ ανηγίειλαν ἀνυτῳ λεγοντες ΧΙ, 44, 71») 74) τού, 120, 121; 
8 νος. χωρὼν ἴῃ Ποο οοπΊ. 242. τῆς γῆς ἐκείγης δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ 134, 144,47. (οπιρὶ. ΑἸεχ. ἔς, ἰῇ ἀπήγίειλαν, Ατπι. 1. Ασα. ἘΔ. 
ἐγένοντο} καὶ ἐγένετο 11, 120, 134. και εἰπὲν Αχαᾶαδ' ἐγένοντο 74. ἀπαγγέλλεσι) αναγίελεσι 64,.242. αναγίελλεσι 119, 123,18. (αἴ, 
Ἔ ἐκεῖνοι Οογρ. δίδν. Μοίᾳ. καὶ ἐγέν. διακόσ. τριᾶχ.} εἰ γερεγί Νῖς. ἀνήγίειλαν ΑἸά. ἀπήγϊειλαν Οεοτρ. 8ἷαδν. Μοίᾳ. Συρίας] 

πμπΙΘΓτε ἐἰμεεπίονμπε ἐγ ίπία ἀἰμοναπ ΜΡ, διακόσια] τριακοσιοί ργρεπηὶτῖ. τῆς τς8, 24ς.  λέγονἼες)] καὶ αἀπεγειλεν νιος Αδερων καὶ 
ΠΙ, γῳ ΑΙά, διακοσιοι ΧΙ, 44) ς3, ς 4) 64) 82, 93, τού, τοβ, 119.) απηγίειλαν αὐτω λεγοντες Ω4ς. ἐξεληλύϑασιν] ἐξεληλυϑεισαν 4.4» 

π Ἴ 120, 121) 134) 158, (ΟΠΊΡ]. ΑἸά. ΑΙεχ. ,τριάκοντα] - δυο 19, τού. εζηλθϑὸν 82, 93, τιοϑ. Οοπιρ. ἐκ Σαμαρείας] ἐκ Σαμαριας 
ὰ 44) 52) 55» 04) 71) 74) τού, 1109, 120» 121) 1347 144,.236,242, 243, 44. 

344, 24ς, 247. ΑΙά. -Ἐ καὶ δυο 82, 93, 1οϑ, τς8. Οοαιρί. (ΑἸεχ. ΧΥΝΠΙ. Καὶ εἶπεν] καὶ εἶπεν ὁ βασιλευς Συριὰς 82, 93. Χα! 
ουτῃ καὶ ἴῃ ομαγδές. παῖπ.) δῖαν. καὶ τριακοῦα δυο ρα. καὶ τριάκον. εἰπεν ὃ βασιλεὺς τοβ. Οοπρὶ. Καὶ εἶπεν-ἐχπορεύονται] εἰπεῖν ἂν- 
τα καὶ δύο 2 Οοάϊοες ϑεγρ!,. καὶ μετὰ ταῦτα] ργαιηϊῖ. καὶ βασι- τοις εἰς εἰρηνην, οὐ γαρ εχπορενούϊαι 11. αὐτοῖς] α 82, 93» 108. 
λεὺς Εξὲρ μετ᾽ αὐτῇ 19, 1το8. ῥγαετηϊι. εδάεαι, οἰ ὁ βασιλευς, 84, Οοπιρί. Εἰ εἰς εἰρήνην] - δτοι ςς. κα εἰ 74, 347. ἐκπορεύονται) 
93. ἐπεσκέψατο) ἐσκεψατο τοό. τὸν λαὸν] τες παιδας τῶν αρ: τοι ἐχπορευονται 93. εξζεληλυϑασιν τού. ργρτλϊ. αὐτο! 108, 1215 
“χοντῶν καὶ τὸν λᾶον 44. σύμπανϊα τὸν λαὸν ΑἸεχ. τὸν λαὸν πάνγ- 243, 244. (Οπιρ]. -Ἐ αὐτο 71. ἐξεπορεύοντο Ατπι. τ. Ατπὶ. Εὰ. 

τα] ταῖῖα τον λαονφ46. πάντα υἱὸν] ττᾶν υἱον 11, τού, 120, 134 ϑῖαν. συλλαζεῖν τ] συλλαξετε (ῆς ἰηξα ΧΙ, ζῶ, 71) 74) 92» τρμ 
24ς. χαὶ παΐας τὲς νἱὰς Ατηγ. τ. Αγ. Εὐ. υἱὸν] νιων 242. 120, 121) 1235) 1347) 144) 158, 416, 242, 243, 244) 247. ΑΙα, ΑἸεχ. τ" 

ΨῬ 



͵ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΓΤ. 
κεφ. ΧΧΙ. 

19. τας" χαὶ εἰ εἰς πσόλεμον, ζῶντας συλλαξεῖν αὐτός. Καὶ μὴ ἐξελϑάτωσαν ἐχ τῆς πύλεως ἄρ- 
4ο. χοντὰ τὰ παιδάρια τῶν χωρῶν" χαὶ ἡ δύναμις ὀπίσω αὐτῶν ᾿Ἐπάταξεν ἕχαςος τὸν παρ᾿ αὐτξ' 

χαὶ ἐδευτέρωσεν ἔχαςος τὸν παρ αὐτϑ' χαὶ ἔφυγε Συρία: χαὶ χατεδίωξεν αὐτὲς Ἰσραήλ’ χαὶ 
σώζεται υἱὸς ᾿Αδὲρ βασιλεὺς Συρίας ἐφ᾽ ἵππου ἱππέως. Καὶ ἐξῆλϑεν ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ, χαὶ 21. 

25 

(Ἀν - 

ἔλ ὃ Ως λ Ψ Ἃ λφΦ "",». “2 ., ͵ 2 ΄ Ν ᾿ ,. ἐλᾶθε πάντας τὸς ἱππδς χαὶ τὰ ἀρματα, χαὶ ἐπάταξε π“ληγὴν μεγάλην ἐν Συρίᾳ. Καὶ προσ- ᾿ 
ρ» ε Ἐπττ τ ἢ ΄ ρ Ν ο ᾿ν ἤλϑεν ὁ προφήτης πρὸς βασιλέα Ισραὴλ, χαὶ εἶπε, Κραταιᾷ καὶ γνῶϑι χαὶ ἴδε τί πποιήσεις, ὅτι 
2 Ζ΄ “ὋΣ “ .ι.» ρ ἐπιςρέφοντος τᾶ ἐγιαυτβ υἱὸς ́ Αδὲρ βασιλεὺς Συρίας ἀναξαίγει ἐπὶ σὲ, Καὶ οἱ παῖδες βασιλέως 

΄ ν τ ν. Ὁ “ - ὌΝ Συρίας" χαὶ εἰπὸν) Θεὸς ὀρξων Θεὸς ᾿Ισραὴλ χαὶ οὐ Θεὸς χοιλάδων, διὰ τᾶτο ἐκραταίωσεν ὑπὲρ 
ς- Φ΄᾽ ΖΝ ΤΣ ΄ ΣΝ » Ὧι... (ἢ ΞΠΠ᾿ εν » «Ζ ν Ν᾽ ε"Ὁ , . ἥμαφ' εᾶν δὲ “σολεμήσωμεν αὐτὲς χατ᾽ εὐθὺ, εἰ μὴν χραταιώσομεν ὑπὲρ αὐτός, Καὶ τὸ ῥῆμα, 
ἰδὲ ἤ ΄ -ς ρ ρἊ ρὋ μὰ τᾶτο ποίησον" οἰποςησον τὲς βασιλεῖς ἕχαςον εἰς τὸν τόπον αὐτῶν, χαὶ 98 ἀντ᾽ αὐτῶν σατράπας, 

.Ἕ .2 ΄ ’, ͵ : . Μ ς Καὶ ἀλλάξομέν σοι δύναμιν χατὰ τὴν δύναμιν τὴν ππεσᾶσαν, χαὶ ἵππον χατὰ τὴν ἵππον, χαὶ ἄρ- 

(δι. Νίς. Ασπι. σ᾿ Αγπι. Ἐκ. αν.) 82, 93, τοϑ. Οοιηρί. συλλαξε- 
ται το, (ςς. ἢς ροίξε.) 54ς. συλλαζεῖν αὐτὲς---ἄρχονα τὰ ται- 
ϑάρια ἴῃ οοπι. ἴξ4ᾳ.] συλλαθετε αὐἴες φωντας, καὶ μὴ ἐξελϑατωσαν εκ 
τῆς τσολέως καὶ εἰ εἰς τσολεέμον ἐξηλθον, συλλαδετε αὐτες. καὶ βτως εξ- 
πλϑὸν εκ τῆς πολεὼως τὰ πραιδαρια ἀρχούΐων 246. συλλαξεῖν αὐτὲς 
φῶντας} συλλαξετε αντες καὶ αποχεινατε 44- συλλάβετε αὐτῷ καὶ 
ὦντας ((ς) τοό. καὶ ἐἰ εἰς] εἰ δὲ εἰς 44. εἰ εἰς} α εἰ Π|,γ4. ἣ 
εἰς ἹΠ, 24-.- εἰς πόλεμον] -Ε εζηλϑὸον ΧΙ, 4.4, ξ2, 64, 71, 74, 92, 
τού, 1109) 120, 121) 123) 134) 144, τς8, 216, 2453,243, 544. ΟΠ. 

ΑΙά. ΑἸεχ. σαι. Νίς. -Ἡ ἐξηλϑὸον ζητεῖν )4ς. -Ἐ ἐξεπορεύοντο ται. τ. 
Αγτῃ. Ἐά. 81.αν. ζῶντας συλλαδεῖν αὐτές} συλλαξετε ἀντας ζων- 
τας το, 82, 93, ιοΒ. (οπηρί. ζῶντας οὐ λάδεται (ἢς) αὐτάς 24ς. 
συλλαξεῖν 23] συλλαξετε 64, τοῦ. 

ΧΙΧ. Καὶ μὴ--τῶν χωρὼν]} καὶ τὰ ταιδαρια τῶν αρχοντῶν τῶν 

Χόρων, ὡς ἐξζηλθον ἐκ τῆς πτολέως 71. Καὶ μὴ ἐζελθάτωσαν͵ και 
εἐξηλϑον το, 82, τοβ. Ο(οπιρί. Αττη. 1. Αστῃ. Ἐά. καὶ εζηλθϑὲν 935 
ἕνα μὴ ἐξέλθωσιν δῖλν. Καὶ μὴ ἐξελθάτωσαν δις. 44 ἤη. ςοπ). 
καὶ εξερχομενων τὼν τραιδαρίων ιδὲ καὶ ἡ δυναμις οπισω αὐτων 44. Εἰ 
ἐχίεγαπί ῥμεγὶ (6 εἰν α!ε ργίπείρωπε γε ίσπεν, εἰ ἐχενομς φμὶ ρο ῇ {ἴοι 

Ταοῖξ. σα]. ἐξειλϑάτωσαν) ἐξελϑετωσαν 74, 92, τού, 119, 120, 
121) 123) 1349, 144. 18, 216, 242, 243, 244, 247). (αἴ. Νίο. ἔκ 

τῆς πόλεως} -᾿ καὶ εξηλῖον ἐκ τῆς πολεὼς 92, 123» 144) 24ς. Οὐΐ. 
Νὶς. ἐκ τῆς τόλ. ἄρχ. τ. ταιδάρ.} ἐκ τῆς τολεως, καὶ τοι εζηλ- 
ον εκ τῆς πολεως τὰ παιδαρια ἀρχοϑΐων ςςγ 64, 121, 18, 243) 244. 

ΑΙά4. ὥς, οὑπὶ αὐτοὶ ῥγο ὅτοι, ϑ[αν. ἄρχοντα) και ἐρχονται 19, 
82, 93, 108. (οιηρὶ. ἄρχονϊ]α----χωρὼν] τα δὲ παιδαρια ἀαρχοντων 
τῶν χώρων ΧΙ]. τὰ παιδαρια τῶν αρχονΐων τῶν χωρὼν 19, ς2, 92» 

ιοϑ8, 123. (ΟΡ. ἔς, πε τὰν 242. τὰ παιδαρια ἀρχονΐων των χω- 
βὼν γ4γ 110.) 120, 1349 1447γ24ϊ, 247. ΑΙεχ. (Αἵ. Νς. Ατηι. ᾿. Ασηι. 

Ἑὰ. τὰ παιδαρια ἀρχόντων χορων τοό. παιδάρια τῶν ἀρχοντων χω- 
ρων 436. τῶν χωρῶν] ργαηπηϊι. ἀρχοα 11. ῥγβεπγῖττ. των αρχονΐων 
82,93. τῆς μερίδος ταύτης δῖαν. Οἶτορ. ἡ δύναμις} κ ἢ 243) 244. 
οἱ δυνατοὶ Θεοῖς. ὀπίσω αὐτῶν] οπισω τωτῶν 236, 242. 

ΧΧ. ᾿Ἐπαταζξεν)] ργξιηῖτ. καὶ ςς. 82, 93, (τοῦ. ἰηἴος 11. 80 αἱ, 
ΤΩ.) τοϑ, 123») 144, τς8, 436, 242, 243, 24ς, 246. (οιηρὶ. (δι. Νῖς. 

Αἰτη. 1. Ασπὶ. Ἐά, 8|2ν. α 247. ἕχαςος τ} ανϑρωπὸς 44) 74) 
τού, 120, 134») 144; 236, 242. (αἴ. Νίς. τὸν τσαρ᾽ αὐτῇ 15] των 
παρ᾽ αὐτα (82. ἔς ἰπίτα.) ΑἸά, των μετ᾽ αὐῇε 246. ζωενι ἱποεπὶ! (ξοας 

ΜΞ: Τιςοϊΐ. (Δ]. ᾧ ὑπαντα (επὶ οὀνίανα ζαδζες 2) Αττὰ. τ. Αγπι. Εά. 

τὸν ἐναντίον ἑαυτῷ δῖαν. καὶ ἐδευτέρωσεν] καὶ εδευτερωσαν 246. 
καὶ ἐδευτέρωσεν---σαρ᾿ αὐτῷ 25} ἃ οὐπι ἱπίεππηο. ΧΙ. Οοπιρὶ. Αἴοχ. 
Απῃ. τ. Αγπ). ΕΔ. ϑῖδν. Οἷἶγορ. ψυΐϊ. καὶ ἐδευτέρωσεν--- Ἰσραὴλ] 
α Οοὐπὶ ἰηϊεστηθά. 24ς. εἰ Μιρεναπε ϑγγὶ, εἰ ρεηψεσίμς ο {97,αεἱ Ἰμιοϊξ, 
Οὐ]. ἔφυγε Συρία] εἐφυγον οἱ Συροι 19, 82, 93, 1το8. (οπιρὶ. ἔφυ- 
γον οἱ ᾿Ασύριοι Ατπι. τ. Απτη. Ἑά. ἔφυγεν ᾿Ασυρία δῖαν. Οἴτοξ. 
καὶ κατεδίωξεν) καὶ καϊεδιωξαν 236, 246.5Ό καὶ σώζεται] καὶ σώ- 
ζετε (ἢς) “4ς. καὶ ἐσώϑη Ατην. τ. Ατηϊ, Ἐά. ἡ μβυρθίαν. υἱὸς 
ἼΑδὲρ] νἱὸς ᾿Αϑερῶν (ῆς σοπίϊαπτετ) 24 ς. βασιλεὺς} βασιλεως 11, 
44,93. βασιλεὺς Συρίας] κα Συριας τ44. βασιλεὺς ᾿Ασυρίων (ῇς 
ἴῃ} Ατπι. 1. Ασην. Ε4ά. ἐφ᾽ ὅππε] ἐφ᾿ ἱππὼν Π], το, το. (οι. 
ἐφ᾽ ἵππους 74, τοῦ, 120, 134) 144. εφ᾽ 'ππω 93. Αἶεχ, ἔφ ἵππου 
ἱππίως} σὺν ἱππεῦσι τισι 236,242. ἱππίως] ἱππεων 19. Ο(οιηρί. 
συν τππευσι τισι ς2, 029) 123. ΑἸεχ. (δῖ, Νῖο. πῃ. τ. Ασηι. Ἑάὰ. 

ΧΧΙ. Καὶ ἐξῆλθεν] καὶ ἐπηλϑὲν 144. ὁ βασιλεὺς] α ὁ 11. 
ΑΙεχ. Ἰσραὴλ] Συριας 1]. πάντας τὰς ἵππους} α ταΐας το, 
82, 93, 1οΒ. Οοπιρὶ. ΑΙοχ. Ασιη. 1. Ασα. Ἑά. καὶ ἐπάταξε] καὶ 
ἐπάταξεν αὐτὰς ϑῖαν. Οἶτορ. καὶ ἐπάταξε ἄς. τὰ ἔπ. ςοπ|.} καὶ 

νο:. 1. ; 

ἐπάταξεν ᾿Ασυρίες πιλήγη μεγίςη Αττη. τ. Αγπι. Ἐά, πληγὴν με- 
γάλην] πληγὴ μεγαλη 93. ἐν τλήγηῃ μεγάλη ϑίαν. πληγὴν με- 
γάλην ἐν Συρίᾳ] ἐν Συρίᾳ πληγὴν μεγάλην ΑΙεχ. ἐν Συρίᾳ] σφοῦρα ὅῶ 
445. τοό. εν τῇ Συρια 93. Συριαν 24ς. 

ΧΧΙ]. ὁ προφήτης] κα ὁ 247. ΑἸά. «ρὸς βασιλέα Ἰσραὴλ] 
α 44. βασιλέα] τον βασιλεα 93, τοϑ. Οοπιρ. καὶ εἶπε] λεγων 
82, 93, 1ο8. Οουηρί. καὶ εἶπεν αὐτῷ ΑΙεχ. καὶ λέγει αὐτῷ Απη. 1. 
Ατηι. ἙΕά. καὶ γνῶϑι)} κα 44. ὅτι ἐπιγρίφοντος τὰ ἐνιαυτῇ} ὅτι 

ἐν τῇ ἐπιςροφῇ τϑ ἐνιαυὴβ τότε Ασα. τ. Απ. Ἐά. ἐπιςρέφοντος 

ἐπιςρέψανίος ΑἸεχ., ἐπιςρέφοντος τὰ ἐνιαυτα] ἐπιςρέφονος σοῦ (ἢ) 

4. -Ἡ τότε Οεογρ. δῖαν. υἱὸς ΓΑδὲρ] ρταεπηῖτε. ὁ «16, 242. (δζ. 
Νίο. βασιλεὺς Συρίας] 44. Συρίας] ᾿Ασυρίας (ᾶς ἱπῆ4) 8αν. 

Οἷἶτορ. ἀναβαίνει] αναδαινειν το6. ἄνεισιν 1 ς8. ΑΙεκ. ἐλεύσεται 
ϑϊαν. ἐπὶ σὶ) προς σε 242. 

ΧΧΠΙ. Καὶ οἱ τιαῖδες---εἴπον] δεγυΐ ϑετο τερὶε δγγία ἀϊχεγεηι εἰ 

ψυϊς. Καὶ οἱ παῖδ. βασ. Συρ.} α 1τς8. παῖδες} -Ἐ ΓΑδερ 
Θεοῦ. Συρίας καὶ εἶπον] Συριας εἰπὸν (0712 ἰητετρυπίοης) 82, 
ιοϑ. καὶ εἶπον) εἰπὰν προς αὖον ΧΙ, 64, γι, 92) 110) 120, 121, ,.9 

1345 144.) 158, 243,)244,24ς, 246, 247. Αἰεχ. “προς αὐτὸν τ. 
εἰπὸν προς αὖον 44, ς2, 74. τού, 123, 236,242. Οοπηρί. ΑἸά. (δε. ΝΊς. 
και εἶπαν προς αὖον ςς. λέγουσιν αὐτῷ Απη. τ. Ατη. ΕΔ. εἶπον 
αὐτῷ Οεοτρ. 5’ν. Θεὸς Ἰσραὴλ] ργϑεπηῖττ. ὁ 92, 93, 1ο8, 141, 
143, 236, 246, 247. (ΟΠΡ]. (δῖ. Νῖς. Τπεοάοτεῖ. Ὁ. 63. ἴπ 3 Βερ. 

Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ Αἰεχ. καὶ καὶ Θεὸς κοιλάδων] εἰ πορὶ εως 

Βααὶ Ατηῦγσ. οὐ Θεὸς] ὁ Θεὸς 92, (93. Τυργαίοτίρι. αὶ εαά. π,.} 44." 
κοιλάδων} κοιλαδὸς 11. ἐκραταίωσεν) ἐχρατησαν 82, 93, τοϑ. | 
Οομιρὶ. ἐκραταίωσαν 3442. ἐκραταίωσεν ὑπὲρ ἡμᾶς] ἐκραταιωσαν [ 
ἡμᾶς 246. Ατη]. τ. ΑΥπη. Εά. οδείπμεγεπε ῥγὸ ποδὲς Ατδγ. Διρέγαυε- 

ἐῶν δὲ ὅς. λὰ ἤη. οσοπ,.] ε: ἰάεο ὶ ποη 2ἰεπε οδιΐππε- 

ἐὼν δὲ πολεμήσωμεν} α δὲ 121, 247). εᾶν δὲ πο- 
λεμήσομεν 242. ἰὰν δὲ πολεμήσωμεν αὐτὲς] ἐὰν δώσωμεν μετ᾽ αὐ. 
τῶν τσόλεμον (ῇς ἰηῖτΑ) Αττῃ. τ. Αττη. Ἑά. αὐτὲς κατ᾽ εὐϑὺ] Χ ΧΙ. ’ 
μετ᾽ αὐτῶν ἐν πεδίῳ δ᾽ν. εἰ μὴν] ἡ μὴν 4.4, 92) τού, 120, 122, 
1345) 144, 342. Οοπιρὶ. (ας. Νίο. εἰ μὴ 64, ττ9, 121, ις8, πο, 

(244. υἐ νἱάεῖυτ.) 247. ΑἸά. ΑἸεχ. ,. 71,246. ϑῖαν. Οἶτορ. εἰ μὴν 
--αΟὐτάς] εἰ οδιεϊπεδίνπς εος. Ἄττη. τ. Αστη. Εά. Ψυΐρ. εἰ μὴν κραται- 
ὥσομεν} α ΧΙ. εἰ μη χρατησωμεν το. εἰ μὲ (πο) κραταιώσωμεν 24ς. 
κραταιώσομεν χραταιωσωμεν 44. τοῦ. ΑἸά. χρατῆσομεν (ῆς :ητ2) 

82, το. Οοπιρὶ. κρατήσωμεν (ἢς ροίξεΔ) 93. ὑπὲρ αὐτές] α ὑπερ 
τ (8. 

ΧΧΙΝ. Καὶ τὸ ῥῆμα τῶτο] καΐὰ το βῆμα τῆτο το, τς8. ϑῖδν. 

Οἰἶξτοσ. α καὶ Θεογρ. κατὰ τὸ βῆμα δὲ τοῦτο δῖαν. Μοᾳ. Καὶ 
τὸ ῥῆμα τοῦτο τοοίησον] καὶ τσοιῆσον καΐα τὸ ρῆμα τουτο 82, 93, 1τοϑ. 
Οοπιρ. τοοίησον] ποιπσωμεν 44. 71, 24ς. ποιήσεις Ἄττῃ. τ. ΑΥΠΊ. 
Εά. οἰπόςησον)] αἀποςειλον 44.) 64. ΑἸά.. εἰς τὸν τόπον] α δ! 5 τοῦ 

246. ἐκ τῷ τόπε Ατιη. σ᾿ Ασιπ. Ἑά. αὐτῶν] αὐτα 44, 64, 71, 74, 

93. τοϑ, 245, 247. (οπρί. ΑἸά. 814ν. α πῇ. 1. Αγπι. Ἐά. “ χαὶ 

95] καὶ ϑὲς το, 82, 93, τοϑ. Οοπρ. καὶ 95 ἀντ᾽ αὐτῶν σατρά- 
ας] ἱκ ἰοειινι δργία γερὶ {αἰσαρας οοηδμπε: Ατηῦγ. αντ᾽ αὐτῶν] 

αὐτῶν 416, 242. ἀντ᾽ αὐτῶν σατράπας] σατράπας ἀντ᾽ αὐτῶν 
ΑΙεχ. ἰάκύιν τ λος Δχι 

ΧΧΥ. ἀλλαξομέν σοι) ἀλλαΐζον συ 19, τοβ. Οοπιρί. αλλαξον 
σοι 82,93, 246. αἀλλαζωμεν σοι 24ς. ἀλλάξομαί σοι ΑἸά. σοι 
δύναμιν) σου δυναμιιν τ ς8. δύναμιν 15] α 19, 82) 93, τοβ. ΟὐῃρΡΙ. 

κατὰ τὴν δύναμιν] 44. τὴν σεσῆσαν) απὸ σε ΧΙ, 10, 44, ς2, ϑμᾷ 
ςς,) 64, γ1, 74) 82, 925) 93ν 1ού, τοϑ, 120, 123, 1349) 1445 1ς8, 2:6, Γ΄ 
2429243,), 344) 241.) 246, 347. Οοπιρὶ. ΑἸὰά. ΑἸεχ. (αῖ, Νίς, Ασαν. ε. 

ἸΥ 

ΓΗ" πο; γυὶς. 

γίγι: ἐο:, Απιῦσ. 

οἱ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 1. 

ΚΕΦ, ΧΧ], 

ματα χατὰ τὰ ἅρματα, χαὶ τ λε μη σΟμΕν χρὸς αὐτὰς χατ᾿ εὐθὺ, χαὶ χυατᾶιωδθμ ὑπὲρ αὐτέρ' 

χαὶ ἤχεσε τῆς φωνῆς αὐτϑ, χαὶ ἐχοίησεν ὅτως. 

Ἰσραὴλ ἐπεσχέπησαν;, χαὶ ἜΜ ΕΥΕΝΟΝ Τ᾽ εἷς οὐγαντὴν αὐτῶν" χαὶ παρενέδαλεν ᾿ Ἰσραὴλ ἐξεναντίας 

αὐτῶν ὡσεὶ δύο ποίμνια αἰγῶν: χαὶ Συρίᾳ ἔπλησε τὴν γῆν. Καὶ "ΘΟ ηλν ὁ ἄνθρωπος. τοῦ 

Θεξ, καὶ εἶπε τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ, άδε “λέγει Κύριος, ᾿Ἂν9 ὧν εἶπε Συρία, Θεὸς. ὀρέων Κύριος 

ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ χαὶ ἃ Θεὸς χοιλάδων αὐτὸς, χαὶ δώσω τὴν δύναμιν τὴν μεγάλην ταύτην εἰς χεῖρα 

σὴν, χαὶ γνώσῃ, ὅτι ἐγὼ Κύριος. 
νΝ ΄ Ὁ 2 “2 ΄ .:ηι εν ᾳ Καὶ τιαρεμδάλλεσιν ὅτοι ἀπέναντι τἄτων ἐπ]ὰ ἡμέρας" χαὶ 

ἐγένετό ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆ ἐδδόμηῃ, χαὶ προήγαγεν δ “ὔλεμος, χαὶ ἐπάταξεν Ἰσραὴλ τὴν ἘΠ 

ἑχατὸν χιλιάδας πεζῶ ν μιᾷ ἡμέρᾳ. Καὶ ἔφυγον οἱ χατάλοιποι εἰς ᾿Αφεχὰ εἰς τὴν “σόλιν, χαὶ 
»᾿ ἘΝ ν 3 "᾿ ρ ’΄ Ν εκ » ΕἾ 

ἔπεσε τὸ τεῖχος ἐπὶ εἴχοσι χαὶ ἐπ]ὰ χιλιάδας ἀνδρῶν τῶν χαταλοίπων" χαὶ υἱὸς “Αδὲρ ἔφυγε χαὶ 
ων : : ἰδὲ Ν 3 Ἃ ρ 

εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶχον τῇ κοιτῶνος, εἰς τὸ ταμιεῖον. 
ρ 9 “Ὁ 

Καὶ εἶπε τοῖς πσαισὶν αὐτϑ, Οἶδα ὅτι βα- 

σιλεῖς ᾿Ισραὴλ βασιλεῖς ἐλέες εἰσίν" ἐπιϑώμεϑα δὴ σάχχες ἐπὶ τὰς ὀσφύας ἡμῶν, καὶ σχοινία 

ἐπὶ τὰς χεφαλὰς ἡμῶν, καὶ ἐξέλθωμεν πρὸς βασιλέα Ἰσραὴλ, εἴπως ζωογονήσει τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. 

Ατ. Εά. δΐῖλν. “Ἔυπο σκ 121. κατῶ τὴν ἵππον) καῖα τὸν ὑππὸν 

Π, 24ς. Οοπιρί. κατὰῶ τὰ ἅρμα]α} κα τα τ20, 24ς. 
μήἥσομεν] καὶ τοολεμήσωμεν 44) 93» 241. πρὸς αὐτὰς} , ρος 82, 
“16,242, 41): μετ᾽ αὐτῶν ϑῖλν. καὶ κραταιώσομεν] και κράτη- 
σώμεν 19. καὶ κρα]αιωσωμεέν 24ς. ΑἸά. καὶ κραϊαιώσομεν ὑπὲρ αὐ- 
τάς εἰ οδιϊπεῤίνεας ἐοη, Αται. τ. Απῃ. Εά4, εἰ οἱάεδὶε φηοαῖ οδείπεδίνεκ: 

“ρ:.  υϊξ. φωνῆς αὐτῇ] φωνης αὐΐων ΧῚ, 10, 44. ςςν 64, 71, 74», 82, 
92, 93. 1οϑ, 123, 1347) 144) 158, 236, 242, 5347. Οοτρὶ. ΑἸά. Αἴεχ. 
ὅτ. Νίς. Αὐτῶν τ. Απη. Εἀ.᾿ αν. 

ΧΧΥΙ. Καὶ ἐγίνετο α ἔγενετο 44. ἐπιργρέψανἶἾος} ἐπιςρεφούἷος 
44. 82,93, τοϑ. ΟΟγηρΡΙ. ἐπιςρέψαντος τῷ ἐνιαντΒ} - τότε Οοῖν. 
δῖαν, καὶ ἔπεσκέψατο] α και 44. Αττη. Εά. 8᾽αν. Οἷἶτορ.  ουἱὸς 
"Αδὲρ] ργωτοῖτε: ὁ ΧΙ, 64, τοῦ, 134, 144ν 1ς8, 236, 242, 44ς. Οδΐ. 
Νίς. τὴν Συρίαν] ᾿Ασυρίες Ἀπ. τ. Απη. Ἐά, τὲς Συρίας ΟΘεοτρ. 
᾿Αφιχὼ]} Αφήκαν 11. Αφεκκα (ῆς ἰῃΐγα) ς ς, 64, τ19, 120, 134) 144) 
436, 242, 244, 246. (Αϊ. Νίς. Σαφφεκα (ῆς ροῖξεα) τοϑ. Αφακα 

24ς. ᾿Ἐφικκὰ ΑἸὰ. ᾿Αφηκὰ Ὑπεοάοτεῖ. ἰος. οἶς. ᾿Απεκῶ Αττη. 1. 
Αὐπί. Εά. Θεοτρ. Σαϑεκὼ ϑίαν. Οἷἶτος. εἰς πόλεμον] ῥγβιηῖῖ. 
χαὶ αι. Νίο. 
ἜΧΧΨΙΠΙ. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] α οἱ τς8, 242. 

διοικηϑησαν ΠῚ. -« καὶ διωκήϑησαν Αἶεχ. καὶ τα αρεγένοντο] ἐπο- 

ρεύοντο 8[ᾶν. Οἴἶτορ. εἰς ἀπαντὴν] εἰς ἀπαντησιν ΧΙ, 44, 64. γ1» 

82, 92, 93, τού, ᾿Ιοϑ, 110, 120, 1219 123, 134) 144) 1ς8, 216, 242, 

443) 244) 246, 447. Οοπιρ!. Αἰά. Οατ. Νις. εἰς υπαιΐησιν 74. εἰς 
συναντησιν 24... αὐτῶν 19] αὐτοῖς ϑίαν. καὶ τραρενέδαλεν] καὶ 
τπσαρενεδαλον ΧΙ, 44, 74. 120, 134, 144. 216. καὶ παρενεδαλλον ςς. 

παρενέδαλεν Ἰσραὴλ] α 71... ταρενεδᾶλον οἱ νιοι Ἰσραὴλ 92, 1:8. 
ΑἸεχ. Οδγ. Νὶσ. ὡταρενεδαλον υἱοί Ισραηλ 242. ἐξεναντία ] ες 

απαντησιν 243. ὠδεὶ δύο] εἰς δυο 71. α δυο92. καὶ Συρία ἔπ- 
λησε] καὶ οἱ ̓ Ασυρίοι ἔ ἔπλησαν Αττῃ. τ. Ἄττῃ. Ἐάὰ, καὶ Συρίοι ἔπλησαν 

Οεοτγρ. δϊαν. Οἴτγορ. Συρίοι δὲ ἔπλησαν δῖαν. Μοίῃ. 
ληρωσε 4. εἐπληρωσαν 24ς. 

ΧΧΝ]Π. ὁ ἄνθρωπος} α ὁ ΧΙ. (οπιρὶ. ΑἸεχ. καὶ εἶπε] μαδεῖ 
ἴῃ οἰαγαξξ. πγπ. ΑἸοχ. τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ] -Ὁ προς Αχαα 246. 
πρὸς βασιλέα Ἰσραὴλ ΑΙεχ. ἾΑνϑ᾽ ὧν εἶπε] Πμαδεῖ εἶπε ἴπ οΠιάτδῶ. 

ταΐϊποσε Αἴοχ. Θεὸς τ" --κοιλάϑων αὐτὸς] Ζόεμ: ἴδιες πτοριάδεσα οἥ, εἰ 

πο εΠ εοπυαϊκηι Οτρεη. ἢ. 483. Θεὸς ὀρέων] ργοεπηϊτῖ. οτι το; 82, 
93» ἰοϑ. (οτηρὶ. ρῥγοτηῖτ. ὁ 24ς. (ΑἸεχ. ἵπῖεγ τπςο8.) Κύριος ὁ 
Θεὸς} , Κύριος ὁ Ογη]]. ΑἸεχ. νοὶ. τ. Ρ.2ςο. β Θεὸς] Θεὸς ΧΙ. 

ἐχὶ Θεὸς Ογη]!. ΑἸεχ. 1. εἶ, οὐ Θεὸς κοιλάϑων] καὶ Κύριος κοιλάδων 

ΑΙά. οὐ Θεὸς κοιλάδων αὐτὸς, καὶ ϑώσω] οὐ Θεὸς κοιλάδων: αὐτὸς 
δώσει Αττη. τ. Ατη. Εά. εἰ Θεὸς κοιλάδων, δώσω ϑῖαν. Οἶτορ. καὶ 
δώσω] δωσει 111. , καὶ 44. εἰς χεῖρα σὴν] εἰς χειρᾶς Ισραηλ ΧΙ. 

εἰς χεῖρας σξῈ το, 82, 93, τοβ. (οπιρὶ]. Ατπη. 1. Ατπι. Εά, δ[αν. 
γνώσῃ] καὶ γνώσει 44, το. καὶ γνώσοναι Ατηλ. Εά. 
ρι9ο5] α 2ς. 

ΧΧΙΧ. Καὶ παρεμξάλλεσιν] παρεμξαλεσιν 24ς. αΡεμὲ- 

ξάλλεσιν] πιαρεμξαλεσιν 11. (τ44. οὐπὶ αἰτεῖ λ ἴχρτα 1ἰη.)  πιαρενέ- 
δαλον Αττλ. τ. Ατπι. Ἐά. ϑίαν. ὅτοι] αὐτοὶ Αἰεχ. ἐν τῇ ἢ ἡμέρᾳ] 
αν 44) 93. (πρὶ. τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐδδόμῃ] τῇ ἑδδόμη ἡμίοα ΑἸοχ. 
καὶ προσήγαγεν] καὶ προσήγεν 10.) 82. 93) το8, 24ς. (οπιρὶ. α καὶ 

Ὶ 

καὶ πολε- 

ἐπεσκέπησαν] -ἱ παι 

ἔπλησε] επ- 

᾿Ὶ 
καὶ 

«{ [] ΝΥ 

τι ἔγω Κύυ- 

- ΄ ’ »᾽Ἂκν Ν 3 ΄ 2 ᾿Ὁ Ν 9 2 9. ν δ Ἁ 

Καὶ περιεζώσαντο σάχχες ἐπὶ τὰς ὀσφύας αὐτῶν, χαὶ ἐϑεσαν σχοινία ἐπὶ τὰς χεφαλᾶς 

Ατηι. 1. Ατπι. Ἐά. καὶ προσήγαγεν ὁ πόλεμος] προσήγαγε τὸ πο- 

λεμεῖν Θεοῦ. καὶ προσήγίισεν ὁ ὁ πόλεμος ϑ8ϊαν. Μοίᾳ. ῆς, οὐ Ὁ 
καὶ, ϑίαν. Οἶτοσ. καὶ ἐπάταξεν Ἰσραὴλ] καὶ ἐπάταξαν οἱ Ἴσραη- 

λῖται 8ϊ4ν. Οἶγογ. ρεγειβεγμπίφιε ἌΝ 7) αεἰ δυϊς. Ἰσραὴλ τὴν 

Συρίαν] τὴν Συριαν Ισραηλ 923. τὴν Συρίαν] ἐκ τῶν ᾿Ασυρίων Αττῃ. 1, 
Απῃ. Εά4. τὸν Σύρον δῖαν. {ε δγνὶ:  α]ρ. ἑκατὸν χιλιάϑα. ἐκα- 
τον καὶ εἰκόσι χιλιαδας το, 64, 71, 82, 93: τοϑ, τς8. Οοτρὶ. ΑἹ ά, 
ἢς, ἤπε και, 24ς. δῖαν. Τι. 44. ἑκατὸν χιλιάδας---ἡμέρᾳ) ἐδπίηπι 

»ἰἶα ρεάίωπι ἐπ ἀϊς ἐπα. Μυὶς. πεζῶν} αὶ Αγ. Εά. μιᾷ ἡμί. 

ρα} ἐν ἡμέρᾳ μιῷ ΧΙ, 64, 123, 54ς. ΑἸΙὰ. ΑἸεχ. Ὅτ. 44. ςς» τοῦ, 
119) 121; 134) 1447 18, 4106, 242, 243) 2447 247. (αι. Νῖς. ργα- 

τα. ἐν Ασπῃ. σ᾿ Απη. ἘΔ. ϑίαν. 

ΧΧΧ, εἰς ᾿Αφεχὰ] εἰς Αφεκκὰ 44) 74, 24ς. ΑἸά. 
᾿Αϑὲκ δῖαν. Οἷἶγοσ. ἐπ μράες Ψυΐῖρ. 
Ἢ αὐτῶν Ατπι. τ. Ατη). Εα. 
τού, 246. Ατη. 1. δίαν. ΘΗΡΕ 

τῶν ὄντων 81Αν. Οὗτος. υἱὸς ΓΑδερ] Ρυποήτ. δ24ς. καὶ εἰσηλ- 
90} και πλϑεν 44. και απηλεν 24ς. εἰς τὸν οἶκον --ταμιεῖον] εἰ εἰς 
τὸν οἶκον τῷ κοιτῶνος τῇ : ἐσωτέρου δῖαν. Οἷἶτοσ. εἰς τὸν οἶκον τὸ κοι- 

τῶνος] εἰς τὸν οἶκον αὐτῷ τὰ κοιτῶνος Απτῃ. 1. Ατη, Ἐά. ταμιεῖον} 
ταμεῖον 44, 93. 

ΧΧΧΙῚ. Καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτῷ Ὁ Δίκογμπίφες εἰ ψετυὶ (εἰ Ψυϊσ. 
εἶπε τοῖς τταισὶν αὐτῇ] εἶπον προς αὖΐον οἱ παιδὲς αὐτὰ ΧΙ, 44, ζ2, ςς, 

μ᾿} 

α ἐς 247. εἰς 
» Α ’ 

εἰς τὴν πόλιν] αὶ εἰς τὴν 71. 
ΝΥ ΓῚ Ἁ 

ἐπὶ εἴκοσι καὶ ἐπα] ἐπι εἰκοσιεπῆα 

ἀνδρῶν τῶν κα]αλοίπων] ἀνδρῶν 

Καὶ οἱ υἱοὶ. 

Καὶ: ἔγένετο. ἐπες εψαντθ2᾽ τϑ ἐγιαυτξ, χαὶ ἐπε-" 26, 

σχέψατο υἱὸς ΓΑδερ τὴν Συρίαν, χαὶ ἀνέξη εἰς ̓Αφεκῶ: εἰς Θολέμον ἐπὶ ᾿Ισραήλ. 27. 

28. 

20. 

30. 

31. 

32. 

64. 74.925) τού, 119, 120, 1215) 1423, 134) 144) 236, 242, 243») 244, 
24ς, 247. Αἰά. (ας. Νῖς. δ᾽αν. ἔς, ἤπε οἱ, τ᾿ ς8. εἶπον οἱ παῖδες αὐ. 

“Ὁ Ἁ »ΔΝ "κ᾿ Ἁ »Χ “Ὁ 8. “Ὁ , 

του πρὸς αὐτὸν (ΠΠΡ]. εἶπαν πρὸς αὐτὸν παῖδες αὐτῇὝ ΑΙεχ. λέγε- 
σιν αὐτῷ οἱ τοαῖδες αὐτῷ Ατηγ. 1. Αγ. Εὰά. Οἶδα ὅτι] ιδὰ οἰδαμεν 
οτι 44,71. Ατγ. ᾿. Αγη. Ἐά, δα δὴ οἰδαμεν οτι ς2, ς ς, 64, 74, 95, 

τοῦ, 110) 120, 121) 123) 1349) 144. 1.8, 2306, 242, 243, 244) 24, “ἢ 
246, 247. ΑἸά. ΑἸεχ. (δι. Ν'ο. οἰδατεοτι 82. τοϑ. ἰδὲ δὴ ἠκόσα- 

μὲν ὅτι (ὐσοπρὶ. οἴδαμεν ὅτι ϑεοτρ. ἰδὲ νῦν οἴδαμεν ὅτι ϑίχν. ΟἿ- 
ϑὰ ὅτι---ἐλέους εἰσίν] ἰδὲ δὴ οἰδαμεν ὁτι βασιλεὺς ἐλεους ἐς ΧΙ. τε, 

σμαϊἰυΐπιες φμοα γέρε: ἴον: {{γαεἰ εἰονεκίος βπι: Δ. βασιλεῖς 15} 

Ρταοτηϊτξ, οἱ 64, 134. ᾿Ἰσρχὴλ] ργαρπλϊτε. οὐχ τα 1, 247. Οοπρὶ. ΑἸ. 
ΑΙεχ. Αγηι. τ. Απτ. Ἐά, Οεοῦρ. δῖαν. ἐλέες] ελεξ 92. ἐλαίους (ἢς) 
120. ἐλεήμονες (σδογρ. δῖν. ἐπιϑώμεϑα δὴ] ἐπιϑωμεϑα ἐν 82,93- 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. α δὴ Ατπι. 1. Ατγηγ. Εά4, ἐπιϑώμεϑα νῦν Οεογς. δἷαν. 
σάκκες--“χεφαλᾶς ἡμῶν] (περον (μβεν ἰαπιδος ποῆῖγος εἰ ὑβιπε; μρεν εαρῆα 
ποβγα ὅγγ. Βα -Ἠεῦγ. ὀσφύας] ὀσφὺς Οοπιρί. ἐπὶ τὸς κεφα- 
λᾶς] ἐπὶ τὴν κεφαλὴν δάς. ἐπὶ τὲς τραχήλες (ῆς 1η4) αν. κε- 

φαλὰς ἡμῶν ἔσκαφας ἡμῶν Χ]. καὶ ἐξέλθωμεν] -Ἐ ετι 11. καὶ τὸ- 

βευϑώμεν 19) 82, 93, τοβ8. Οοπιρ. πρὸς βασιλέα] τρος τον βασι- 
λεᾶῶ το, 93, 108, 144. ΟομρΙ. εἴπως δίς. δ4 ἤη. οοπ,.} κα 71. εἰ- 
πὼς ζωογονήσει!]} ὁπὼως ζωογονηση 144. ζωογονήσει] Φωοποιηση 
24ς. ζωογονήση ΟΟΠΙΡΙ. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ περιεζώσαντο---τῷ βασιλεῖ) καὶ ἐποιησαν βτὼ καὶ 

εἰπὸν τῷ βασιλει 44. 

σᾶχχες 19, 82, 93 1ο8. Οοπηρ. ἐπὶ τὰς ὀσφύας] περι τὰς οσφνας 
1, 244. ἐν τῷ μέσῳ Αττη. τ. Ατηγ. Ἐά, καὶ ἔϑεσαν]) καὶ εδησαν 
105) 82, 93. 1ο8. (οπιρὶ. και εὐμτὰ ὅ4, γ1ῖ, 74. 929 τού, 110, 120, 

1237 134) 144) 118, 216, 245, 24ς, 546, 24). ΑΙά, καὶ εἐϑηκαν 243» 

΄ 

, ιν “ ᾿ 
σαχχὰς ἐπὶ --αὐτῶν 19] τας οσφνᾶς αἀντὼν 



ΚΕΦ. ΧΧΙ. 
αὐτῶν, χαὶ εἶχον. τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ. ΔΙλέ ἰὸς ἢ ἔν: ἔτω δὴ ἡ Ψυχὴ ἡμῶ 

᾿ Τῷ βάᾶσιλει Ἰσραὴλ, Αϑλός σου υἱὸς Αδὲρ λέγει, Ζησάτω δὴ καὶ ψυχὴ ἡμῶν". ν “", ν. 2 ΄ 2. 4 Ι » : : 
ΝΝ . ΄ 

χαὶ εἶπεν, ἘΠ τι ζῆ, ἀδελφός μου ἐςΐ. Καὶ οἱ ἄνδρες οἰωνίσαντο, χαὶ ἐσπείσαντο". χαὶ ἀνελέξ.-. 
39 

34: 

35: 

»ὼὩ) 9 

 ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ 

ἙΝ ΄ 9 ρὸ ᾽ 9. 96 -"-ο. " 9 
. 7 Ἴ 

ἄντο τὸν λόγον ἐχ τῇ. ςόματος αὐτῶ, χαὶ εἰπονς ᾿Αδελφός. σου. υἱὸς ᾿Αδερ' χαὶ εἶπεν, Εἰσέλϑατε ᾿ Ν. 7 ὅς Φτ Νν φσω Ν 2. Ν ν γν, ὡς ον, : 
2 

χαὶ λάξετε αὐτόν: χαὶ ἐξηλϑε πρὸς αὐτὸν υἱὸς “Αδὲρ, καὶ αἀγαδιξάζασιν αὐτὸν «ρὸς αὐτὸν. ἐπὶ Ὁ ν» ἈΝ 2." Νν , ἂν» 
πο πεν εσελαυσσυ 

τὸ ἀῤμᾶα. Καὶ εἰπε πρὸς αὐτὸν, 'Τὰς πόλεις ἃς ἔλαξεν ὁ πατήρ μ “παρὰ τῷ πατρός σε ἀπο-. ΄ Ἄ Ν φ, Ζ΄ Μ᾿ 9 ες »ᾷ ᾿ 
27 ΕἼ 

Ων 

δώσω σοι" χαὶ ἐξόδους ϑήσεις σεχύτῳ ἐν Δαμασχῷ, χαϑὼς ἔϑετο ὁ πατὴρ μδ ἐν Σαμαρεΐᾳ, χαὶ 3 χ» ’ ϑ9 ρ᾿ φ 2 ᾿ὦ 
ΕῚ 5. 42 ; ι ἈΚ ΄ 

ἐγὼ ἐν δια ϑήχη ἐξαποςελῶ σε" χαὶ διέϑετο αὐτῷ διοιϑήχην, χαὶ ἐξαπέςειλεν αὐτόν. Καὶ ἀγ- 9 ρ [ΧΩ] ρ ρ᾿ 
» Ὁ ) 

’ 

ὕρωπος εἷς ἐκ τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν εἶπε πρὸς τὸν “λησίον αὐτῷ ἐν λόγῳ Κυρίε, Πάταξον δή . ΝΗ 9 3) ὲλ ἐ7νχκγβ,νν Ὁ ΄ 2). “ ΝΝ ν᾿ ἃ, ) κ 3 2. Ὁ. 9 . 

βε' Χαὶ οὐχ ἡδελησεν ὁ ἄγϑρωπος πατάξαι αὐτόν. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτον, ᾿ΑνὉ ὧν οὐχ ἥχδσας ᾿" Ὁ Κ ΄ Ν ΝΣ ’ὔ 2.» 2 ν.“". ἣν 7 Ἁ ΝΟ 3. ὦ ». 2 2 

τῆς φωνὴης. Κυρίου, καὶ ἰδὰ σὺ ᾿ἀποτρέχεις ἀπ ἐμᾶ, χαὶ πσατάξει σε λέων" χαὶ ἀπῆλϑεν ἀπ᾿ αὐ. ον Ν ς΄ ᾿" 3." Ζ΄ ., ) “ 9. “Ζ Ν ε » Ἂ» ᾿ Ν » 
τ8, χας εὑρίσχει αὑτὸν λέων, χαὶ ἐπάταξεν αὐτόν. Καὶ ευρίσχει ἄγϑρωπον ἄλλον, χαὶ εἶπε, 7 7 Ζ΄ 3 

ι Ἰ ε 

Πάταξόν με δή" χαὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ὁ ἄγϑρωπος, “πατάξας χαὶ συνέτριψε. Καὶ ἐπορεύθη ὃ. προφήτης χαὶ ἔςη τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ὁδβ, χαὶ κατεδήσατο ἐν τελαμῶνι τὰς ὀφϑθαλμὲς αὖτ. Καὶ ἐγένετο ὡς παρεπορεΐετο ὁ βασιλεὺς,. χαὶ ὅτος ἐξόα πρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ εἶπεν, Ὃ δδλός σου ἐξῆλϑεν ἐπὶ τὴν ςρατιᾶν τῇ πολέμου, χαὶ ἰδὲ ἀνὴρ εἰσήγαγε «πρὸς μὲ ἄνδρα, καὶ εἶπε πρὸς μὲ, Φύλαξον τοῦτον τὸν ἄνδρα" ἐὰν δὲ ἐχπηδῶν ἐχπηδήση, χαὶ ἕςαι ἡ Ψυχή σου ἀντὶ 

244. Αἴεχ. σιχοινία---αὐτῶν 29] σχοινίοις τὰς κιφαλας αὐτῶν το, ΧΧΧΥῚ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν] Εἰ ἀϊκὶρ Ατηδτοῦς οὐχ ἤκεσας} 82, 93. Οοπιρὶ. ἔς, πἰῇ σχινιοις, τοϑ. καὶ εἶπον) καὶ εἰπᾶν 559 ἂχ εἰσήχεσας 64) 82. ἐκ (ἢς) ὑπήκεσας τοῦ. οὐχ ὑπήχεσας Ογ- 74) 120, 134, 144,536,2.47. Αἴεχ. (αι. Νίς, καὶ εἶπον τῷ βασι. (οῇ. ῖ.. 617). καὶ ἰδὲ} καὶ ΧΙ, 44. 64,.71, 245, 92, 93, τού, το, λεῖ Ἰσραὴλ] καὶ ἤλϑον πρὸς τὸν βασιλέα. Ἰσραὴλ καὶ εἶπον Οὐεοῦρ,, 110, 120, 1235) 134, 144) 1:68, 436, 242, 244,24, 24... Οομρὶ. ΑἸά. δίαν. δΔαελός σε] ρταπηι, ἐδ ὁ 19, 32.4.3. ΓΘΕΠΊΝ. ὁ 93, 108, 24). ΑἾΪδχ. δῖ. Νίς. ΟΒιγτοίξ. 1, οἶι, Ογ]}. ΑἸεχ. νοΐ. 11}. Ρᾶξ. 14, Θεοῖς, ΟΟπΊΡΙ. ΑΙά, ργβεπηῖτε, ιδὲ σφ. λέγει] 19. Ζησατω δὴ], δὴ ϑίαν, Οἴτορ. δοε δ. σὴ ὠποτρέχεις) ὡς ἀποϑρέξεις Αται. τ. 10, τού. Αγηπι. τ. Ασπι. 4, Οεογρ. ϑἰαν." ζήτω δὴ ΑἸεκ. υἱοσί, ογο Ατην. ἘΔ. σὺ νῦν ἀπελεύσῃ ϑιῖαν. Οἰἶηρς. ἀἐπρτρέχεις] αποτρεχης 'ε ΝΡ. ἡ ψυχὴ ἡμῶν] ἡ ψυχη βου (11. πιαγρ. 40 δητῖᾳ. τ.) ΧΙ, 245. καὶ παΐαξει σε] εἰ ἱπιογβοίει ἐς Αὐγῦτ. λέων 19} ὁ λεων 19, 44,) 8, 4, 71, 74) 82, 92, 93, τού, 120, 1217) 1239) 134, 158, (ἔς ἱμῆ) 93, τοϑ. Οοαρ!. Ομεγίοί, 1. εἶ. καὶ ᾿ὥπηλϑεν]) καὶ ὡς 343, 344, 24ς, 246. (οτηρ!. ΑΙά. ΑΙεχ. (δῖ. Νὶς. δρμέσια γισᾷ νυν. ἀπῆλθεν Αται. σ. Ασπι. Εὰά. καὶ εὑρίσκει αὐτὸν] καὶ ευρεν ἀντον. χαὶ εἶπεν] καὶ αὐτὸς εἶπεν 5[αν. Οὐἶτορ. εἰ ἔτι ζῃ] εἰ ἐςὶν καὶ ἔτι 82, 93») 1ο8. Οοχηρὶ. δῖαν. ἔς, ἤηε καὶ, Ατπι. 1. Απη. Εά, π ζῇ ϑ8ϊαν. Οἴτορ. ἄἔτι ζ5] ἔτη (ἢς) ζῇ Οι. Νιῖς. ἀδελφός μα] ΧΧΧΥΠ]. Καὶ εὑρίσκει] καὶ εὗρεν Ατπι. 1. Αχτῃ. Εά, δῖαν. Καὶ Ρτϑοτηἶτε, ὁ 11. ' εὐρίσκει---ἰπάταξεν αὐτὸν] Παδεὶ ἴη οβαγέϊ. πηίπογα Αἰρχ, ὑ ἄνϑρω- ΧΧΧΠΙΙ. Καὶ οἱ ἄνδρες---ςόμαϊος αὐτῷ (ἰυοά αεεεβεγηπι υἱγὶ Ῥγο πον ἄλλον] ἄνθρωπον ἕτερον Ογτ1}}. ΑἸεχ. ἰ, οἷ. καὶ εἶπε] καὶ λε- οπιΐπε : εἴ Γεβίπαπίες ταρμόγηπε εν όμπι ἐα γε εἶκε Ἄς. οἰωνίσαντο] γε: αὐτὼ 82, 93, τοΒ, (γηρ!. καὶ εἶπεν αὐυτῳ 246, 'Πάταξόν με οιωνεισαντο ᾿ιοό. ἐσπείσαντο) ἐσπευσαν (19. υἱ νἱάετωγ.) 82, 93, δή] ταταζον δὴ με 64, 93, τοϑ. Οοαιρ!. Ομιγίοί!. Ογεὶϊ. Αἴεκ. 1, οἷξ, 1οϑ, τς8, “46. Οοπιρί. εἐπεισαντο τού. Αἰά, ἐσπεύσαντο ΑἸοχ. πατάξω (ἢς) δή με 546. δὴ Ατιη. τ. Ατην. Ἑά. πατάξας] καὶ ἀνελέξαντο] καὶ ἀνελεξαν ΧΙ, 44, ξς, 4, 74.502, τού, 110, 129). κα ΟὨνγίοι. 1. εἰ, πατάξας καὶ συνέτριψε} καὶ παϊάξας συνέτριψε. 121, 134, 244. ΑἸεχ. (δῖ, ΝΊς. κα καὶ Οδουρ. τὸν λόγον] -[- αὐῇα (οπιρὶ. ΑἸά. Ογη!!. ΑἸεχ. ]. οἶς, καὶ ἐπάταξε καὶ συνέτριψε. Αττῃ. 1. 93» 1οδ. (οΠΊρ]. α τὸν 246. ἐκ τὰ ςόμ.] ἀπὸ τὰ γομαῖος 11, 244, ἄς, οπιο καὶ 15, Ατω. Ἐά. καὶ ταϊαξας συνέτριψεν αὐτόν. Οεοῖς. 246. καὶ εἶπον] καὶ εἰπᾶν 64, 74, (82. ἀ0}. 8ῃ εἶπεν.) τού, 351, ϑῖαν. συνέτριψε} συνετριψεν αὐῇον ΧΙ. ΟἸγίοῇ. 1. οἶκ. 134γ 144) 236, 247). (δῖ. Νίο. ᾿Αδελφός σα] - ἐςὶν 5ϊαν. Οἶτορ. ΧΧΧΝΠΙ. Καὶ ἐπορεύϑη], καὶ ἐκάλυψεν εν χώματι, καὶ κατεδῃ- υἱὸς "Αδὲρ 1] -Ἔ λέγει ἱπῖεσ ὕῆςος Αἰδχ. -Ἐ ἐνθάδε ἐξὶ Αὐπι. τ. Ασῶ. σατο τελάμων, τὰς οῷῴφαλμες αὐτὰ καὶ ἐπρρευϑὴ 246. καὶ ἔφη] Ἐὰ. Εἰσέλϑατε] εἰσελϑετε ΧΙ, 64, 74) τού, 121, 123, 134) 144, και ἐπερῊ 10, 82, 93, 1Ιο8, τς8. (πρὶ. και ταρεξὴ 123. ἔςῃ τῷ 18, 236, 242, 244, 24.ς, 247. Οοτηρὶ. ΑΙά. (αι. Νίς. ἔλϑετε 8ίαν. βασιλεῖ] ὡς τταρὰ τῷ βασιλεῖ ιν. Οἴἶτορ. τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ] καὶ λάβετε] καὶ ἄγετε ΑἸτὴ. τ. Αγ. ΕΑ. τροσάγετε δῖν. καὶ ἐνώπιον τῷ βασιλίως Αγην. 1. Αται. Εὰ, καὶ κατεδήσατο τς. τα ἐξηλϑε--ϑΑδὲρ 5.51] εργεῦὲς οβῇ ἐγρο σὰ εμπὶ Βεπαάαά υϊρ. υἱὸς βῃ. ςοῃν.] α Βῆς 546. καὶ κατεδήσατο τὸ ττρόσωπον αὐτῶ. Ομιγίοί. ἤλϑερ 2] ργιηΐττ. ὁ 93. καὶ αναξιδάξεσιν) καὶ ἀνεξίξαζον Αἴτη. 1. 1. εἷϊ. δἰ ἰϊραυὶε ἱπ᾿ υὐμία ἐπίσγ οσμίος (μος. ϑγγ. Βαυ- Ἡεῦτ, δὲ αμίαυὶ Αγσῃ). Εα. 8]αν. καὶ ἀναξιδαζασιν ὅἄ. δὰ βη. ςοῃ).} οὐ ἐσυαυὶ αἰῤέγρεπε οομΐος (μος ρμίνεγε. ϑίαν. Οἴἶτορ. εἰ »μπίσυΐ φήρεγβοπε ρμἰυετὶς Τμηη πὶ σαγγΗπι ἔπι, Δ α]ρ. πρὸς αὐτὸν ἰπὶ τὸ ἅρμα] ἐπι τὸ ἄῤμα ον εἰ ογμίοι (μος, Ψα]φ. ἦν τελαμῶνι] α εν 1], 243, 244. Ογεῖ!. ΑἸοχ. ὥρος αὐΐον το, 82, 93, 1το8. Οοτηρὶ. 1, οἷξ. εν τελέμῶν! 247. ἐν ταλαμῶνι, οὔτ ἐν ἴῃ οδαγ. πῆμ, ΑἸοχ, ΧΧΧΙΝ, Καὶ εἶπε] - ὁ βασιλευς Συριας 19. Ἢ βασιλεὺς Συριας ΧΧΧΙΧ, ὡς τυαρεπορεύετο ὁ βασιλεὺς} ὡς ὁ βασιλεὺς καὶ τσαρε- 82,93, 108. πρὸς αὐτὸν] προς Αχααξ το, 82,93, τοῦ. ἀποδώσω] πορένετο ςς. ὡς ὁ βασιλεὺς ἐπορευετο 246. τσαρεπορεύετο! -ἰ- ἐν δωσω 19, τιοβ. ὠποδώσω σοι] ἐπιςρέψω πρὸς σὲ Αττη. τ. Ατπι. ΕἉ. τότῳ Απῇ. 1. Ασγῃν Ἐά, παρεπορεύετο ὃ βασιλεὺς} ὁ βασιλεὺς 
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καὶ ἐξόδες ϑήσεις σεαυτῷ] καὶ εἰς ἐξόδας ποιήσεις αὐτάς σοι 5ῖαν. ταρεπορενετο ΧΙ, 44, 64, 85, 93, τού, 1ο8, 110, 123) 134, τάδιι τῦ, τ" 
ἐξόδες] εζξοδον (11. τηᾶγρ.) 19, 93,» το8. ϑήσεις σεαυτῷ ϑήησεις αὐ- 36, 242, 24ξ, 247. Οὐοπρὶ. ΑἸά. Αἱεχ. (δι. Νὶς. καὶ ὅτος] καὶ τῷ 44. ϑήσεις σαυτῷ ΑΙεχ. σεαυτῷ ἐν Δαμασχῷ] εν Δαμασκω αὑτὸς 10, 82, το, 123, 54ς. ΟΟΠΡΡΙ. ἐπὶ τὴν ςρατιᾶὰν] ἐπι τῆς σεαντω 82, 93, το. (πη. ἐν Δαμασχῷ] εἰς Δαμάσκον 44. εἰς φρατιᾶς 64. μετὰ δυνάμεως Αττη. τ. Αγ. Εά. ςρατιὰὼν] ςρατειᾶν Δαμασκᾷ 24ς. καὶ ἐγὼ] κα γὼ Αἰεχ. ἐν διαϑήκη] ἐν Δαμασχῳ 444, 246. Ομιγίοί. ἱ. 618. τῇ τοολέμου) τὰ ττολεμειν 19, 82, 93, 11. ἐξαποςελῶ σε] ἀποςελὼ σε 71. κα σὲ Θεοῦ. διέϑετο] εϑε- χοβ, ΟὐΟμ)ΡΪ]. Οδοῦς. εἰς τοόλεμον Αἴτη. τ. Απῃ. Εά. καὶ δὲ τοῖῖο. διέθετο αὐτῷ διαϑήκην] ἔϑετο μετ᾽ αὐτῷ διαϑήκην ΑὐτηςἹ. ὠνὴρ] -Ἐ εἷς Αττι. τ. Ασα. Ἐὰ, εἰσήγαγε] ἐξηγαγε 11. εἷς ἤγαγε Ατπι. Εά. αὐτῷ διαϑήκην] Ὑτ. 44. καὶ ἐξαπέφειλεν αὐτόν) (ς) τοβ. Οοαιρί. τρὸς μὲ ἄνδρα] , ανδρα ΧΙ. ἄνδρα πρὸς μὲ ἐκ τῆς οἰκιας αὐτε καὶ ἀπῆλϑὲν ἀπ᾿ ἄντα το, 82, τοϑ. -Ἡ εβάεπθ, Οιμιγίοί. 1. εἶτ. καὶ εἶπε πρὸς μὲ] καὶ λέγει Ατην. 1. Αγπι. Εά, ἰῇ ἀνῆλθεν, 93. τρὸς μὲ 27 μοι 82, 1ο8. Οομιρὶ. ΟἸγἱοἹ, 1]. εἶ, κα 92. ΑΙεχ. Φύ- ΧΧΧΝ. ἐκ τῶν υἱῶν] α ἐκ 24.-. Παταζξον δή με] Οεείάε πιό. λαξον) - δὴ ττο. Φύλαξον --ὥνδρα) φυλαξον μὸι τατον 19, 82, Απιδύ. τάταξόν με νῦν (ἢς ἱπΆ8) Οεοτρ. ϑῖδν, δή με] δὴ 12, 03. Οοπρὶ. ΟἸμγίοῖ, 1, εἰκ. φύλαξόν μοι τῶτο (ἢ.) ἄνδρα τοβ. 247. Αγην. τ. πη. ΕΔ. ΤὌΙ. 226, 2444. ΑἸ4. ΑΙεχ. (δι. ΝΊς. ὁ τᾶτον τὸν ἄνδρα] τὸν ἄνδρα τῶτον ΑἸεχ., τὸν ἄνδρα), 44. ἄνϑρωπος πατάξαι] ταταξαι ὃ αἀνϑρωπος 1. πατάξαι αὐτόν] «- δὲ] καὶ ἐγαι εαν 19, 82, 93, τοῦ. Οομρρ!. ΟἸνγίοί. 1. οἷς ἂν δὲ 74. εἰάεγε ἐπι, Αταθδτ. κα αὐτόν Οεοις. ᾿ α δὲ τς8. ΑΙεχ. δῖαν. Οἴτος. ἰχπηδήση) ἐκπηδησει 932. ἰχπιδή- 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

τῆς Ψυχῆς αὐτῷ, ἢ τάλαντον ἀργυρίου ςἥσεις. 

ἐφόνευσας. 

ΚΕΦ, Χχ). 
Καὶ ἐγενήϑη, περιεδλέψατο ὁ ὃ δβλός σου ὧδε. ,ο. 

χαὶ ὧδε, χαὶ ὅτος ἐκ ἦν" χαὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὃ βασιλεὺς Ἰσραὴλ, ᾿1δ8 χαὶ τὰ ἔνεδρα παρ᾽ ἐμοὶ 
3 ρ 2 ἰοὶ 3 ἱῃὶ 393 "Ὁ " » 

Καὶ ἔσπευσε χαὶ ἀφεῖλε τὸν τελαμῶνα ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμὼν αὖτϑ' χαὶ ἐπέγνω αὐ- ,ι. 
τὸν ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ, ὅτι ἐκ τῶν προφητῶν ὅτος. Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν, Τάδε λέγει Κύριος, 43. 

“ὦ Διότι ἐξήνεγκας σὺ ἄνδρα. ὀλέϑριον ἐ ἐχ τῆς χειρός σὰ, χαὶ ἕςαι ἡ ψυχῆ σβξ ἀντὶ τῆς Ψυχῆς αὐ. 

τξ, χαὶ ὁ λαός. σὰ ἀντὶ τῇ λαδ αὐτῇ, Καὶ ἀπῆλνεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ συγχεχυμένος χαὶ ἐχ- 43. 

λελυμένος, χαὶ ἔσχεται εἰς Σαμάρειαν. 

ΚΑῚ ἐχάϑισε τὰ τρία ἔτη, χαὶ οὐχ ἣν πόλεμος ἀναμέσον Συρίας χαὶ ἀναμέσον ᾿Ισραῆλ. 

ἐγενήνη ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τρίτῳ, χαὶ χατέδη Ἰωσαφὰτ βασιλεὺς ᾿Ιόδα πρὸς βασιλέα ᾿Ισραήλ. 
ς Καὶ εἶπε βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ πρὸς τοὺς πσαῖδας αὐτῷ, Εἰ οἴδατε ὅτι ἡμῖν Ῥεμμὰν Γαλαὰδ, χαὶ 3. 

ΚΕΦ, 

ΧΧΙ͂, 

Καὶ τ. 2. 

εἶδα ἡμεῖς σιωπῶμεν λαξεῖν αὐτὴν ἐχ χειρὸς βασιλέως Συρίας ; Καὶ εἶπε βασιλεὺς Ἰσραὴλ πρὸς Ἴω- 4 

σαφᾶτ, ᾿Αναξήση μεθ᾿ ἡμῶν εἰς Ῥρεμμὰϑ Γαλαὰδ εἰς πσόλεμον ; Καὶ εἶπεν ᾿Ιωσαφᾶτ, Καϑὺὼς 5. 

ἐγὼ, καὶ σὺ ὅτως' χαϑὼς ὁ λαός μου, ὃ λαός σου" χαϑὼς οἱ ἵπποι μου, οἱ ἵπποι σου. Καὶ εἶἷ- 

κει (ἢς) χ4ς. καὶ ἔςα!}) α καὶ 82, 93, 108 Οοιηρί. Αττη. 1. Αγῆι. 
ἘΔ4. ἀντὶ τῆς ψυχῆς] λα τῆς 44. ἢ τάλαντον] και ταλανῖον 1 ς8. 

«“ ἣν Απῃ. τ. σαι Εά. γήσεις] τίσεις ς2, τῶᾶῖ, 236, 444. ΑἸά. 
δε. Νίς. Ασα. τ. σαι. ἘΔ. τήσεις (πο) 347. τίσῃ ΟἸυγίοίξ, 1. 
οἷς. ἀποδώσεις δίαν. ἀρρεπάεε Ψυΐξ. 

ΧΙ,. Καὶ ἐγενήθη!) καὶ ἐγένετο 19, 82,9 3, τοϑ, 123, 24ς. Οσπρί. 
Οἰυγίος 1. οἷ, ποεριεδλέψατο] ῥταεπηῖτε. ὡς 44) ς4) ς ἐν 71» 7452, 
τού, τιρ, 120, 123, 134) 144, 1ς8, 216, 242,24ς, 246, 247. (δῖ. ΝΊς. 

Ατγτι. τ. Αππῃ. ἘΔ. 8ϊαν. ὡς ταεριεβλεπετο 64. Αἰά. ργαπιες, ὦ (ἢς) 
121. περιεθλέψατο ὁ δελός σου] ὡς ὁ δελος σὰ περιεμθδλεπετο 19. 
ἔς, εἰ πιριέδλεπετο, 82, 93». 1ο8. Οομρί. ΟΒιγίοῦ. 1. οἷ. καὶ 

, 8 λ 342. καὶ ὅτος] καὶ ἐδὰ ἄντος τῷ, 82, 93, τοβ. Ομυγίοίς. .. 
οἶς. καὶ δὲ τος Οοπηρ!. πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ] ὁ ὁ βασι- 
λεὺς Ἰσραὴλ πρὸς αὐῇον 447. ἰδὲ] Ρτατοϊτι. δικαϑήση (40) συ παρ᾽ 
ἐμοὶ 246. ἰδὲ --ἰφονεύσας] ἰδὲ καὶ τῶτο ὠπ᾽ ἐμὰ μέρες σὺ ἐρίν. (τί. 
μέρος σε ἐςὶν) ἐφόνευεας τὸν δεῖνα. Αστιν, τ. χη, Ἐά, ἰδὲ ἐ ἐὶ κρίμα σε 
ὃ αὐτὸς ἴκρινες. δῖαν. ἀμονοι ἰδὲ κρίμα σου παρ᾽ ἐμοὶ, αὐτὸς ἑαυτῷ 
ἐφονεύσας. ϑίαν. Μοίᾳ. ἦος “8 ἡυδιείκηε ἐμεσι, φμοα ἐργε ἀεετευϊμ, 
Ψυὶς. καὶ τὰ ἔνεδρα} δικαςὴς σὺ το, 93, τοβϑ. Οοηιρί. Ὑοοάο- 
τεῖ. Ὁ. 64. ἴῃ 3 Ἀερ. αὶ καὶ 44) 749) τού, 120, 134) 144. ΑΙά, δικαςης 
σοι 82. δικαρης κι τς8. σὺ δικαςὴς ΟΒιγίο 1. οἷς. 

ΧΙΙ. Καὶ ἴσπευσε--ὀφθαλμῶν αὐτῷ] «ΑἸ 116 βαιίνε αδίβενε ρεἱ- 
σέγενε ἷε ζαεὶς μα Νυΐρ. Καὶ ἔσπευσε καὶ ὠφεῖλε] καὶ ὅτος σπεύ- 

σας ἀφεῖλε ϑῖαν. Οὗτος. καὶ ἀφεῖλε] καὶ ἀφῆκε 74. κα καὶ Ατῃηι. 1. 
Απῃ. ΕἘὰά. τὸν τελαμῶνα] τον τελέμωνα τοβ. τὸν ταλαμῶνα Αἴεχ. 
τὸν χὰν (ῥεϊνεγενι) ϑίαν. Οἷἶτοσν. καὶ ἐπέγνω] καὶ ἔγνω 84. ΑἸεχ. 
ὅτι ἐκ] οτι ετὶ ἐκ 1οϑ. ὧν ἐκ :ς8. ὅτι ἰκ τῶν τροφητῶν) ὅτι ἀπὸ 
τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν ΟἸυγίοἵ. 1. εἶκ, ὕτος} ἐκεῖϑεν ἐςίν Αὐτη. σ. 

Αστι. Ἑά. -Ἐ ἐρίν Θέ οτρ. δῖαν. 
ΧΙ]. Τάδι λέγει Κύριο,] α Ομ γίοῦ. 1. οἷ. Διότι] ἐνθ᾽ ὧν 

64. ΑΙά. ὅτι Ομιγίοῦ, 1. εἰ. ὀ Διότι ἐξήνεγκας--ψυχῆς αὐτΆ} 
διοτι ἡὶ ψυχὴ σε ἀντι τὴς Ψψυχης αὐτξ τ9.ἁ. ἐξήνεγκας] ἐξαπεγειλας 

85, 93, 18. (οαιρὶ. ΟΠ γίοῖ. 1. εἰ. ἐξηγαγες τ53. ΑΙεχ. Ὑπεοάο- 
τεῖ. 1. οἷ. διε βὲ Ατρδσ. ἄνδρα ὀλέϑριον) υἱγ ἐχίεγρείμ σι ἰομῖς 

Απιδτ. ἄνδρα ἄγριον δίαν. Οἰἶτοσ. ὀλέϑριον] επἰείοίννα ϑγγ. Βαγ- 
Ἡεῦτ. .. ἐκ ς τῇς] τῆς 11, ΧΙ, ςς, 1 19, 345. ΑΙεχ. ἐκ τῆς χειρός 
σου] ἐκ χερῶν μου Απη. τ. Αγαι. Εά. ἐκ τῶν ; χηρῶν σε δῖαν. Οἴἶτορ. 
χειρός σου] χειρος μου (11. εχ οοετ. ρείπιο υἱ ἰω ἘΔ.) ΠῚ, ΧΙ, ςς, 64, 

74» 92, 119, 120, 1347 144, 236, 242, 243) 24ς, 247. Αἰ΄, καὶ 
ἔςα!] ἐδὰ 93, τοϑ. Οοπιρὶ. ὙΒοοάοτεῖ. ἴος. οἶς. Ξεοε Απιρτ. α καὶ 
Ασπι. τ. Ασῃ. Εά. καὶ ἐςὶν ϑίαν. Οἴτον. : 
ΧΙ. Καὶ ἀπῆλθεν δίς. τὰ δ. σοπι. βευεγίμε οἱ ἐξίιμν τος 10 

γαεί ἐπ ἄοηπινι (ναι, αμόίγε οοπίενενδης, εἰ γαεγί ὀαπαῖμε ὑεπὶε ἐπ δαηια- 

τίανι. Μαῖς. ὁ βασιλεὺς} α ὁ γ4, τοῦ, 134. ΟΔῖ. Νῖς. Ἰσραὴλ] 
α 44- Ροϊξ νος. Ισραηλ τερεῖίξ οτὶ ἐκ τῶν προφητῶν ξτος ὅτε. υἵάαιςε 

δὰ βη. οοτη. Ρηβοοά. 119. “ἔρος οἰκὸν αὐΐξ 247. Αἰεχ. - εἰς 
τὸν οἶκον αὐτῇ Ατπι. τ. Ατπι. Ἑά. ϑίλν. Οἰἴἶγορ. συγκεχυμένος] 
συνεχόμενος 82, 93. Ἰπεοαοτεῖ. Ο. ὅς. ἴῃ 3 Ἀεξ. ατ21. συγχύμενος 
144. συγκεχυμένος δα. δὰ ἤπ. ςοηι.} ἐχλελύμενος φις Σαμαρειαν 

44. συγκεχυμένος καὶ ἰχλελυμένος] βεγιμγδαία: εἰ ίκιας ὅ5γγ. Βατ- 
Ηεῦτ. ἐκλελυμένος καὶ λυπηρὸς ϑίαν. Οἴῇἶτορ. καὶ ἐκλελυμένος] 

α ΧΙ, δι. καὶ κλσίων 19, 82, 91) τοβϑ. Οὐμιρὶ. Τ ιδοάοτεῖ. ἰος. εἶς. 

καὶ εδδελλνγμενος 24. ξ. 
λυπηρὸς Οφοζρ. 

ΑΙὰ. 

καὶ ἐκλελυμένος, καὶ ἔρχεται] χαὶ ἦλϑιν 
καὶ ἔρχεται εἰς Σαμαρείαν] ροηὶς δὰ ἱπὶξ, ςδρ. χχίϊ, 

Ὁ 
Ι. Καὶ ἱκάϑισε] α ϑ8Κδν. Οὗτος. ἐκαϑισε] ἐκαϑησε24ς. ιχα- 

ϑισαν 247). Ἀπη. 1. Αγ. Εἀ. Θεοῖς. δίδν. Μοίᾳ. τὰ τρία ἴτ᾽] 

ατὰ 1, το, 445, 3. 64) 71» 745 82, 92, 93, τού, 119, 120, 123, 124) 
158, 236, 243, 244,3247. Οοτηρί. ΑἸεχ. Οαι. Νίς. τρία ἔτι (0) 26ς. 
ἐτη τρια 246.Ὺὸο ἀναμέσον 2] 71. 

11. Καὶ ἐγενήϑη] καὶ ἐγένετο 19, 82, 93, 1τοϑ, 122. Οοτηρὶ. Αἴεχ. 
τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τρίτῳ] τῷ τρίτῳ ἐνιαυτῷ ΑΙ4ά. τῷ τρίτῳ] αὶ τῳ 247. 
καὶ χατίδη] α καὶ 71, 247). Αγῃ 1. Αγῃπ. Ἐά, πρὸς βασιλία] 
προς Αχααβ βασιλέα 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. 

111. βασιλεὺς Ἰσραὴλ] ὈΓΘΠΊϊΣ, ὃ 44) 64, 93, τό, 1οϑ. Οοπιρί. 
Εΐ οἵϑατε) α οι 82. ἐκ οἴδατε. Ατηῃ). 1. Αγῃ Εά. 

ἡμῶν ἐξ! 10, 85, 93, 1τοβ, 158. (οπιρὶ. ἡμεῖς χ(ς. 
Ατηι. 1. ἄστη. Εὰ. Θθοῦσ. ὅτι μου ἐρὶ 58:2... Ῥεμμὰϑ] Ραμμαϑ 
19. Ῥεμαϑ (ἢς ροΐει) 44, το6. Ῥαμωϑ (ῆς ροίῖει) 82. (οπρρὶ. 
Ῥαμαϑ' (ῆς ἰητ4) 93, τοβ. Αγπι. 1. Ασηι. Ἐά, 'Ρεμμάϑα 8[αν. Μοίᾳ. 
Ῥιμμὰδ Γαλαὰδ) Ρεμδαϑ' Γαλααδ (ευπὶ α υἷι. ἔωρτ. 11...) 242. Ῥιμ- 
πὰ Γαλὰδ Οεοης. Ῥιμάϑα Γαλαὰδ δῖαν. Οἴτορ. 
τα μη λαβεῖν αὐΐην το, 82, 93. Οοπρρὶ. α 

ΙΝ. βασιλεὺς Ἰσραὴλ] , 44. ρῥταυιί. ὁ 93, τοϑ. Οοπιρ. πρὸς 
Ἰωσαφὰτ] -Ἐ βασιλεα Ιαδα 44. ᾿Αναδήσῃ)] αναξηδι 111. εἰ ανα- 

ζησὴ 44) 53) 4.) ὅ4, 74) 82, 93, 120, 121, 123, 134) [449 148, 236, 
442, 244, 24ς, 247. ΑἸά. ΑΙεχ. (δι. ΝΊς. ᾿Αναδήτη--Καὶ ἐἶπιν 
Ἰωσαφὰτ τ. ἴῃ, σοηη. [64.]  οὔπὶ ἱπιεστηθά. τόθ, μεϑ᾽ ἡμῶν] μετ᾽ 
ἐμαὶ το, 82, 93» 108. Οοπιρ!. εἰς Ῥεμμαϑ)] εἰς τολεμον Ῥεμαϑ 
((ογῖ. ἀείηϊ ες πόλεμον δὰ ἤη. οοπι.) 1. εἰς Ῥεμμαᾶϑ ἂς. δὰ βη. 
ςοπι.} εἰς πολεμον Ῥεμμαϑ Γαλααδ ΧΙ, τς8, 24ς. ΑΙεχ. εἰς τολε- 
μὸν ἐν Ῥεμμαϑ Γαλααδ τ21, 247. πολεμεῖν εἰς Ῥιμπὰ Γαλὰδ ἐπὶ 
πόλεμον ΘΟεοσ. εἰς Ῥειμμαϑ' Γαλααδ), 44. εἰς Ῥεμμαϑ Γα- 
λααϑ' (ῆς ἱπῆ) 134. εἰς τποόλεμον] ροηΐξ ἀηΐε εἰς Ρεμμαϑ' ςς», 64» 
110) 123) 134, 416. ΑἸὰ. Οδι. Νι!ς. 

Υ. Καὶ εἶπιν Ἰωσαφὰτ] -᾿- πρὸς βασιλέα" Ἰσραὴλ ΑἸεχ. -Ἑ τῷ βα- 
σιλεῖ Ἰσραὴλ Αστὴ. :. Αγ. Ἑά. Καὶ εἶπεν ᾿Ιωσαφὰτ δε. λὰ ἤη. 

ςοπ.} Ε: ἀϊχὶ! γοίαρδαι τες 7υα σα τέρεν 7) εἰ : [πίσγτορ ας πκῆς 

ἠοαδίε Ζδονείμεν. 1,αςἰς ΓΟ]. Καϑὼς ἐγὼ, καὶ σὺ ὅτω,} καϑως εγω 
“τως καὶ συ ΧΙ, 44, ςς, 64, 71, τού, 1109. 120, 1215) 123» 1349 144) 

436, 242, 3435 244) 245 247). ΑἸά, Οκι. Νῖς. Αγπι. 1. ἄγη, Ἐά. 
ϑίδλν. χκαϑὼς συ τὼς καὶ ἐγὼ 10, 82, 93, ιοϑ, 1:8, 446. Οομπλρὶ. 
Ὑπμοροάοτεῖ, ᾳ. 6). ἴῃ 3 Ἀξεξ. καϑὼς ἐγὼ ὅτως σὺ Οεοτς. καϑὼς 
ὁ λαός μον) καὶ καϑὼς ὃ λαος σου 10, 52) 93) 1τοϑ. Οοηιρὶ. ΤΠεοάο- 

τεῖ. 1. οἷϊ. Ρτααπητ. κῶν 181, 1.8. καὶ καϑὼς ἡ ἡ δύναμίς μα Ατην. τ. 
Αὐτὴ. Ἐά. ὁλαός μ5] ὃ λαὸς σε 246: ὃ λαός σΒ] δτως καὶ ὁ 
λαος μου 19, 82, 93, 108, 246. Οομῃυρὶ. Ὑπιοάογεί. ἰ. οἷζ, Ἀγ πη. 

καὶ 24ς. ἢ δύναμίς σου Ατπι. 1. Ατπι. Ἐά, ὅτω καὶ ὁ λαός σῳ δἷαν. 
Οἶτορ. καϑὼς οἱ ἵπποι μ8) καὶ κάϑως οἱ ἐπποι σε 10) 82, 93: ιοβ. 

Οοϊαρί. ργασπηϊ, καὶ τῶ. Αττη. τ. Αστιν. 4. α᾿ς8. ἵπποι μα 
ἵπποι σὰ 226.Ἡϑ: οἱ ἵπποι σμ] οἱ ἵπποι μδ το, 82, 93» 1ο8. Οοπιρὶ. 

α τς. ργαγηϊτε. καὶ 24ς. γχαὶ οἱ ἵπποι μου 346. ὅτω καὶ οἱ ἵπποι 
σα 5[αν. Οἷἶτος. βασιλεὺς ᾿1ώ4δ4]. 71) 14. πρὸς βασιλία Ἰσ- 

ὅτι ἡμῖν} ὁτι 
Ἔ ἐξὶ δαό, ““- 

λαξεῖν αὐτὴν] 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ, Τ. 
ΚΕΦ. ΧΧΙ. 

πεν Ιωσαφᾶτ βασιλεὺς ᾿Ἰόδα πρὸς βασιλέα Ἰσραὴλ, “Επερωτήσατε δὴ. σήμερον τὸν Κύριον. 
Καὶ συνήϑροισεν ὃ 0 βασιλεὺς Ἰσραὴλ πάντας τὃς προφήτας ὡς τετραχθδίους ἄνδρας, χαὶ. εἶπεν 

αὐτοῖς (ὃ βαδλενο, Εἰ ἴμη τρϑὰ εἰς Ῥεμμὰϑ' Γαλαὰδ εἰς πόλεμον, ἢ ἐξισχὼ; χαὶ εἶπον, ᾿Αγά- 
ϑ, 

δδὺ 

10. 

12. 

15 

ἔχινε, καὶ διδὰὸς δώσει Κύριος εἰς χεῖρας, τῇ βασιλέως. Καὶ εἶπεν ᾿Ιωσαφᾶτ. πρὸς ἐ βασιλέα᾽ Τὐναηὰ, ἄτι 

Οὐχ ἔςιν ὧδε προφήτης τὸ Κυρίου, χαὶ ἐπερωτήσομεν τὸν Κύριον δι’ αὐτὸ; Καὶ εἰπελοὸ βασι- ᾿Ὰ ἷν ὃ εξ 

( ) 

λεὺς Ἰσραὴλ πρὸς Ἰωσαφᾶτ, Εἷς ἐς ιν ἄνηρ εἰς τὸ ἐπερωτῆσαι δι’ αὐτῇ τὸν Κύριον, καὶ ἐγώγμες.. ΞΔ ήνς 

μίσηκα αὐτὸν, ὅτι οὐ λαλεῖ περὶ ἐμδ χαλὰ ἀλλ᾽ ἢ χκαχᾶ, Μιχαίας υἱὸς ᾿Ιεμξλαά" χαὶ εἶπεν 
3 ῪΗ ἉΝ, ἰν 

Ιωσαφὰτ βασιλεὺς ᾿Ιόδα, Μὴ λεγέτω ὁ βασιλεὺς ὅτως. 

γδχον ἕνα, χαὶ εἶπε, Τοτάχος Μιχαίαν υἱὸν ᾿Ιεμξλαά. 
Καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ εὖ- 

Καὶ ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ χαὶ ᾿Ιωσαφὰτ 
Ν 3ι..7 3 ΄ ΩΝ ΙΝ ἰϑὲ Σ Ὁ ρι 

βασιλεὺς ᾿Ιόδα ἐχάϑηντο ἀνὴρ ἐπὶ τ ϑρόνου αὐτϑ ἔνοπλοι ἐν ταῖς πύλαις Σαμαρείας" χαὶ πάν- 
ε “ ) ΄ 3 ».ὦ ν 2 - ͵ 

τες οἱ Ὁ  ΟΉΤΠΙ ΕΠ ΟΦη τευ ἐνώπιον αὐτῶν. Καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ Σεδεκίας υἱὸς Χαναὰν. χέρατα 

σιδηρᾶ, καὶ εἶπε, Τάδε λέχει Κύριος, Ἔν τέἕτοις χερατιεῖς τὴν Συρίαν ἕως συντελεσϑή. 

«πάντες οἱ προφῆται ἐπροφήτευον ὅτῶρ; λέγοντες, Ανάξαινε εἰς Ῥεμμᾶν Γαλαδὸ, χαὶ εὐοδώσει δ 

χαὶ δώσει Κύριος εἰς χεῖράς σου χαὶ τὸν βασιλέα Συρίας. 

τὸν Μιχαίαν ἐλάλησεν αὐτῷ, λέγων, ᾿1δδ' δὴ λαλοῦσι! πσάντερ οἱ προφῆται ἐν ςύματι ἑνὶ χαλᾶὰ ᾿ : 

ραλλ] προς Αχααξ βασιλεα Ἰσραὴλ 825, 93, 1ς8. ΟΟΙΩρΡΪ. κα προς 

144. Ἐπερωτήσατε δὴ] ἐπερωτησωμεν δὴ 19, 8, 93. ΟομΡὶ. 

ρωτησαμεν δὴ το. 
επε- 

ἐπερωτήσομεν δὴ τς 8. ἐρωτήσωμεν δὴ ΤὨἨεοάοτεῖ. 

1, οἷ. ἄγε ἐπερωτήσατε Αγηι. 1. Αγπι. Ἑά. α δὴ Οεοτρ. σήμε- 
60»] α 85, 93: Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷξ, ; 

ΝΙ. Καὶ συνήϑροισεν] Εἰ εοπυοεαυΐέ 1ιοἿξ. (μΙ. συνήϑροισεν] 
συνοιϑροισὲν 1324. Ἰσραὴλ] κα 44, 24ς. ὡς τετρακοσίους] ὧςε 
τετρακοσίας ΑἸεχ. καὶ εἶπεν αὐτοῖς] καὶ εἰπε προς αὐἷας 416. (αἵ. 
Νίς. ὁβασιλεὺς 25] Ἔ Ισραηλ 82, 93, τοϑ, 1:8. α ΟΟΙηρΙ. γος 

“ἀααῦ Ἰλιςϊξ. Οα]. ΕἘἰ πορευϑὼ] δὲ ἐδο Ταιοϊξ, (αἱ. κα εἰ ΑὐπΊ. στ. 
Απη. ΕἘά. πορευϑῶ] πορευϑὴ (0) 245. εἰς Ῥεμμὰϑ Γαλααδ) 
εἰς Ρεμαϑ και Γαλααδ 44. ἐκ ραπια αὐ Οαἰαιὴ Ταιςὶξ. ΟἿ]. εἰς 

τοόλεμιον] ἱπ βαρπάπε Τιαςὶξ, (41. α δῖαν. Οἰἴἶτορ.. ἢ ἐπισχὼ] εἰ 

“πισχω ιού,246. σμὶ εεὔαο Τ,ιοϊξ. (41. ἐπισχὼ) ἐπεχω 11, ΧΙ. 

καὶ εἶπον] καὶ εἶπαν 11, ΧΙ, 64, 745) τού, 134, 144. 236, 242. 244, 

24ς, 246. (ογθρὶ. Αἰεχ. ας. Νὶς. καὶ εἰπὲν τοϑ, 121,24). καὶ 

διδὰς} οτι διδως 111. οτι διδας το, 71, 82, 93, τοϑ, 123. Οομπ)Ρ]. 

Αἴοχ. 8ιαν. Μοίᾳ. α και 246. δώσει) διδωσι γγη. τῷ βασιλέως) 
Ργαπηῖ. σε δῖαν. Οἰἶγορ. 

ΝΙΙ. πρὸς βασιλέα] τρος τον βασιλεα 93. 120. Οομρὶ. ΑἸά. 

Αἰεκ. τρὸς βασιλέα Ἰσραπλ] πρὸς βασιλέα δὰδ ([ς) 345. Οὐκ 

ἔριν -- Κυρίου)" Αρα οὐκ ἔςιν ὧδε προφήτης τὸ Κυρίου οὐκ ἔτι ΑἸεχ. ἔς! 
τις ὧδε προφήτης τῇ Κυρίᾳ εἰ ἐκ ἐςὶ ΑΥπ,. 1. Αγπ), Εὰ. τὰ 5 Κυρί5} 
κατὰ ΧΙ, 93,245) 247. ὙΠεοάοτεῖ. ]. οἷξ. καὶ ἐπερωτήσομεν ἅς. δὰ 

βη. ςοπη.] εἰ ἐπίεγγοραδίπικς Τοπίπασι ἢ Ταιοῖξ, ( Δ], ἐπερωτήσομεν) 

ἐπερωτησῶμεν 93» τοῦ. 
ΨΙΠ. Καὶ εἶπεν) Ἔ ΞΑχααξ 71. Εἰ δέχ! “εὐσαὸ Τμιςῖ, Ο(Δ]. 

ὃ βασιλεὺς Ἰσραὴλ] α 44, 7)1- κ ὁ 244. 

πρὸς Ἰωσαφῶτ] κα 44. 71. αἀ 7οίαρλαι τερεπι Ταιςῖξ, (αὶ. Εἴς ἐςιν 

ἀνὴρ] ὈΓαπαϊ. ετὶ ΧΙ, 44) 525) ξ5γ 04, 71) 929) 1ού, 120, 121» 134» 

144. 5.16, 2425) 243, 2445) 246, 347. (Οπ1}]. ΑΙ. 5δ1αν. ἐςιν ὧδε ἀνὴρ 

εἷς 19, 82, 93» 108. ΑΥ̓ΠῚ. 1. ετὶ ἐξὶν ἀνὴρ 74. ΑΙεχ. ργϑιηῖε, οτι 

τιρ,. 245. ἡπες ε Ταὺςῖξ. Οα]. ἐςὶν ὧδε ἀνὴρ εἷς τὰ Θεξ Αχηι. Εἀ. 

εἰς τὸ ὁ ἐπερωτῆσαι] τὰ ἐπερωτῆσαι 10, 82, 93» 108. εἰς τὴν ἐπερώτησιν 

δἷαν. εἰς τὸ ἐπερωτῆσαι--- Κύριον] 22 φμέ δι ΠΟΥ ΤΙΣΙ ᾿ονιῖμμ 

Τ1μις. (αἱ. δ αὐτῷ τὸν Κύριον] τον Κύριον δι’ αὐτὰ 11, ΧΙ, 19, 

ςς, 82, 93» 108, 123») 134.) 1445158, 236, 242, 243, 2447.24ς, 246, 
447. Οοπρὶ. ΑΙεκ. (αι. Νίς. α τὸν Κύριον 120. Κυρίε δίαν. ΟἸτορς. 

Κυρία δι᾿ αὐτὰ διαν. Μοίᾳ. καὶ͵ ἐγὼ μεμίσηκα) Μά (9 οὐὔϊ ἐἰϊωπε 

1οἷξ, Οα. καλὰ] αγαϑα 85,93» 108. Οὐπιρί. ἀλλ᾽ ἢ κακὰ] 

ἀλλα κακὰ 44, 745 92, τοῦ, 120, 134. 144. 236,242. ΑἸά, (αἴ. ΝΊς. 

ΔΑσῖη. 1. Ασηι Εἀ, Οδογς. δίαν. Μιχαίας} Μιχεᾶς 1:8. Μιχίια 

(ῆς ροῆε) Ατιι. 1. Ἄσηι. Εά. Οεογρ. δῖαν. Οἰξγορ. Μιχέα 5ϊἷαν. 

Μοίᾳ. υἱὸς Ἰεμθδλαα] «τος νιος Ναμαλει ἱεμναα 158. Ἰεμ- 

δλαά] Ιεμιας (ἄς ἰππ4) 11. [ἐμαὰ (ἔς ἱπῆα) ΠΙ, 24ς. Ιεμλαὰ 

(ἔς ἰηῖ4) ΧΙ, ςς) 71. Ἐμδλαα (ἔς Ροίβεα) 44. Ναμαλ 82. Να- 

μαλει 93. (ιοϑ, 246. ἄς ἱπίτα.) Ἰαμλὰ Οοπριὶ. Ἰεμλὰ (ἔς ἰηξτα) 

Αἰεχ. Ἰεμλιῷ Ατπι. 1. Ασπι. Ἐὰ. Ἰαμδλαὰ (ροῆεα ᾿Ιαμαδλαὰ) 

Ὅ οτρ. 7ονια Ψαὶρ. βασιλεὺς Ἱ δα} αὶ 44,71: Οοιηρὶ. Μὴ 

λεγέτω ὁ βασιλεὺς ὅτως] μὴ λέγε ὥ βασιλεῦ ὃ ὅτως δ['λν. πὲ ἰοφματγὶς 

“4 γεχ. Ψυϊξσ. ὁ βασιλεὺς ἅτως] ὅτως ὁ βασιλεύς ὙΓπεοδοτεῖ. 1, εἰς. 

νον. 11... 

α Ἰσραὴλ 8αν, Οἶτορ. 

Καὶ 

Καὶ ὁ ἀγίελος ὁ πορευϑεῖς χαλέσαι 

ΙΧ. ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ] α Ἰσραὴλ 1.8. ὙΤοτάχος] ταχος ΤΙ, 
ΧΙ, ςς, 71, 1ττο) 121, 24ς) 246, 247. φΓΞΙΛΪ, χαλεσον ς2. -- πο- 

ρεύξ πρὸς 8ἷαν. Τοτάχος δτς. δά βη. ςοπ1.} εἶο σάδες ἦμς ΜΊρλεανη 

ίἑωνι ένα. Αὐτὴ. τ. Ατπη. Ἑά. ,μωβίηας σάάμεενε ἸΜηεάσανε δ] 

]οπία. Ψυϊσ. υἱὸν] νιος 121. ἸΙμδλαα] Ναμαλει 82, τ 8 
Αμάαλει 93. “Ἔ κάλεσον 246. 

Χ. Καὶ ὁ βασιλεὺς---᾿ 1φδα] Και Ιωσαφατ βασιλεὺς Ιεδα, και Α- 
χααξ ὁ βασιλεὺς Ισραηλ 82. ἤοσ, ἤπε ὁ, 93: 1ο8. Οοπρὶ. Καὶ ὃ 

βατιλεὺς ἸΙσραὴλ-- ἔνοπλοι] χα! ἐκαϑῆντο οἱ δυο βασιλεῖς ἐπὶ τῶν 9ο- 
γων αὐωών ἐνοπλοι 44. καὶ Ἰωσαφᾶτ)κα Ιωσαφατ 24ς. κα καὶ δῖαν. 

Οἴἶτορ. Ἰωσαφὼτ βασιλεὺς ᾿Ιόδα] ὁ βασιλεὺς Ιεδα Ιωσαφατ 64. 
ῆς, πε ὁ, ΑΙ. βασιλεὺς ᾿16δα} ῥγαιπιϊεῖ. ὁ 244, 2Ζ4ς. κα 246. 
ἐχάϑηντο] εκαϑητο 111, ΧΙ. Ο(οπιρί. Θεογρ. δ[αν, Οὐἶγορ. α 24ξς. 
ἀνὴρ] ἐκαςος 19, 82, 93. 1ο8. ( οτῃρί. ϑἷαν. ἀνὴρ ἕχαςος ΑτΥπῚ. Ως. 

Ατπι. Εὰ. ἐπὶ τῷ ϑρόνου] ἐπι τον ϑρονον 10, 82, 93, 1ο8. Οοιῃρὶ. 
ϑρόνου αὐτῷ} ϑρονᾳ αὐτων 1Π1, ΧῚ, 123, 158) 244) 246. 
ἐν οπλοις 64, 93, 24ς. δῖαν. Οἴἶζγορ. 

ἐν ταῖς πύλαις] ἐν οδῳ τουλης 10, 82, 93. 
τού, 120, 134) 144) 236, 242. (αἵ, Νῖς. 

ἅλω πύλης Οοτηρ!. ἐν ταῖς σύλεσιν ΑἸεχ. παρὰ ταῖς πύλαις ϑίδν. 

Οἴἶτοσ. Σαμαρείας) Σαμαριας 24ς. ἐπροφήτευον) τοροεφήτευον 

44. (ἂς ἱπέτα 71, 74) 82, 929 τού, 1οϑ, 123» 134») 144,. 2365242, 244. 
Οοπρὶ. ΑΙά. (αι. Ν]ς.) 48, 343, 247. τροφητευον (ἄς ροῖε8) 93. 

ΧΙ. ἐποίησεν ἑαυτῷ] ἐποίησεν αὐτῷ 236, 242. ἐποίησεν αὐτῷ 

ΑΙεχ. ἑαυτῷ] σαντω 424ς. Χαναδν] Χαανα 11. Χανανα ΑἸεκ. 
Χανὰν Απη. 1. Αγπ. Εά, Οεογρ. λερατιεῖς] κερανεὶς 242. τὴν 
Συρίαν ἕ ἕως συντελεσϑη] τὰς ᾿Ασυρίες ἕως συντελεσϑῶσι ΑΥττ. 1. ΑΙΤΏ, 
Ἑά, ἕως συντελεσϑὴ} ἕως ἃ συντελεσϑὴ 71. εὡς ἂν συντελεσϑη 
82, 93,7 τοϑ. Οοπιρί. 

ΧΙΙ. Ῥεεῖς σοι. ἱπίερτ. 44. 

119. Αἰεχ. επροεφήτευον (6... ουπὶ Δἰτεῖο εἔαρτα 11π.) 247. εἐπροφη- 
τένων 24ς-. ὅτως] ἐνωπιον αὐΐων 24... λέγοντες) καὶ ἐλεγον 24ς. 
Ῥεμμὰϑ] Ρεμμαϑα (ἢς Ἄοοτη. 29.) 242. Ῥαδωδ 243. πιᾶτγρ. Ῥεμμα 
24ς. εὐοδώσει} καϊαςήσει σε Θεοῦ. δῖαν. εὐοδώσει καὶ δώσει 
Κύριος} ἐνοδωσει σε ΚΚυριος καὶ δώσει 82) 93. Οὐοπηρὶ. ενοδωσει υριος 

και ϑωσει 108. εὐωδωσει Κυριος 24ς. εἰς χεῖράς σα) εἰς χέιρα σε 
τού. Αἰά. σα καὶ τὸν] σαυτὸν (6) 144) 242. καὶ τὸν βασιλέα] 

κα καὶ 64, 71», 745) 92) τού, 110, 123) 1347) 158, 236, 243, 546, 347: 

οί. Αἰά. (αι. Νίο. Αγαι, 1. Αγπη, ΕΔ. ΟΘεοτγρ. ϑ[αν. καὶ τὸν 
βασιλέα Συρία: τὸν βασιλέα ΑἸεχ. 

ΧΙΠΙ. ἐλάλησεν αὐτῷ] εἰπτὲν αὐτῷ 44. 
Ατπι. Εἀ. ργαπηϊε. καὶ δίαν. Οἴτορ. 
α δὴ Αἴχη. 1. Αση). Εά, 8ϊαν. Οἴτορ. ἰδὲ νῦν Οεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. 

Ἰδὲ δὴ λαλῶσι πάντες) ἰδὲ σαντες 44. λαλξσι] ἐς ΧΙ, ςς, 
ό4, 71, 829 93» τού, τοϑ, 110») 121, 123, 1345) 1449 148, 4216, 242, 

24), 247. Οοπιρὶ. ΑΙά. σαι. Νίς. νῦν “ἊΝ ϑίδν. Οἴἶτορ. παν»- 

τες οἱ τοροφηται]} - λαλεσι 64, 82, 93, τόδ, 119. ΟὐπρΡΙ. οἱ προφη- 
ται παΐϊες τῶι, 247. ἐν σόματι ἕν!] -- λαλδσι ΧΙ, 44) ςξ, 71) 
1ού, 1215) 123) 134, 144; τ 88, 436, 242, 24, 247, ΑΙά. (αῖ, Νὶῖς. 

αν 93. Οομιρὶ. ὡς ἐν φύματι ἑνὶ Αὐτὰ. 1. Αγ. Ἐὰά. ἐνὶ καλὰ] 

ἐπι καλὰ 11. . περὶ τῷ βασιλέως] καῖα του βασιλεως Τ|. γίνον 
)η ὦ 

ἔνοπλοι} 

αιἱοϑ. αν ὶ 5 γ. Βατ- Ηεῦτ. 

ἔπι ταις συλαις 44) 71) 74) 

ἐν ὁδῷ πύλη (ἢ) 1το8, ἐν 

ἐπροφήτευον] τροεφήτενον ΧΙ, 

ἀνήγίειλεν αὐτῷ Αττῃ. 1. 
λέγων] ,. 4. Ἰδὲ δὴ] 

δ 
- 

ὑλιν 

Ά τς; 

᾿. . Δ. 

κᾳ 
ΤῈ 

ΠῚ  -- 

ὦ 4 

έ. ’ »». ἈΦ) “:.δι7 ᾿ ἀπ αμδἢ 

᾿ ἀν ὁ ἡ δει - 

ἔνοχδαει ͵ 

ἡ νὲ ζ΄ 

δ) 
ξι ξη.") 

--ππιυπιιι" ---"--- -- 

ΠΗ 

, ἢ 

4 ᾿ς «7, 

ἴ: 



.Ἴ βασιλεὺς] βασιλεὺς αὐτῳ ΧΙ: 

τ σοι δἷαν. Οἴἶτορ. 

242. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ δ᾿ 
ν 

καλά. Καὶ εἶπε Μιχαίας, Ζῆ Ἐὐγῖο ὅτι ἃ ἐᾶν εἴπη Κύριος πρὸς μὲ, ταῦτα λαλήσω. 

ἦλυε πρὸς τὸν βασιλέα" χαὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς, Μιχαία, εἰ ἀναξῶ εἰς Ῥεμμὰδ Γαλαὰδ 

εἰς πόλεμον, ἢ ἐπισχῶ: χαὶ εἶπεν, ̓ Ανάξαινε, καὶ εὐοδώσει Κύριος εἰς χεῖρα τῇ βασιλέως. Καὶ 

ΚΕΦ, χχῃ, 
στερὶ τϑ βασιλέως, γίνδ δὴ χαὶ σὺ εἰς τὲς Λογος σου χατὰ τὸς λόγους ἐγὸς τὅτων. χαὶ λάλησον 

᾿ Καὶ 

εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς, Ἰποσάχις ἐγὼ δρχίζω σε, ὅπως λαλήσης «πρὸς μὲ ἀλήϑειαν ἐν ὀγόματι 

Κυρίου; Καὶ εἶπεν, οὐχ ὅτως" ἑώραχα πάντα τὸν Ἰσραὴλ ὑπ  κῶμι ἐν τοῖς ὄρεσιν ὡς 

ποίμνιον, ᾧ ὃχ ἔς! ποιμήν" χαὶ εἶπε Κύριος, οὐ χύριος τότοις ΘΕ: ἕχαφος εἰς τ Τὸν οἶκον αὐτῇ 

ἐν εἰρήνῃ ΕΖ νάς 
αν αν που υϑυσ οςοοἘοΨὁΨ“ιρο ΡΝ 

πρὸς σε, ὅτι οὐ προφητεύει ὅτός κω χαλᾶ, διότι ἀλλ᾽ ἢ χαχά.- : Καὶ εἶπε Μιχαίας, αὐχ ὅτως: 

οὐχ ἐγῴ" ἄχξε ῥῆμα Κυρίου! τ Χο εν ὅτως. - Εἶδον Θεὸν Ἰσραὴλ χαϑήμενον ἐπὶ ϑρόνου αὐτϑ, χαὶ 

πᾶσα ἡ σρατιᾶ τῷ θρανε εἰςήχει περὶ αὐτὸν ἐκ δεξιὼν αὐτϑ χαὶ ἐξ εὐωνύμων αὖτα. Καὶ εἶπε 
Κύριος, Τίς ἀπατήσει τὸν ᾿Αχαὰξ βασιλέα ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἀναξήσεται, χαὶ πεσεῖται ἐν Ῥεμμὰϑ 

γεν ΧΙ, 44.715) 74.) τού, 1109, 120, 123, 144,430,245,2.43,244,24, 
246, 247. ΔΙά, (αι. Νίς. καὶ γένδ τ34. γίνε δὴ καὶ] καὶ Ὅέοτρ. 
ΑΛ δὴ δίαν. Οἰξορ. γίνε δὴ καὶ ---ὗνὸς τάτων] νῦν γενηθήτω ὁ 0 λόγός 

σῃ ὡς ὁ λόγος ἑνὸς ἐκ τότων Αστη. 1. ἤο, ἤπε ὁ λόγος “ὅ. πη. Εα, 

εἰς τὰς---λόγες 2} εἰς λόγες σε εἷς κατὼ τὰς λόγες ΠΠΙ. εἰς τὲς λό- 
᾿ψᾶς σου} , τῆς ΧΙ, 44, 55» 74) τοῦς 110, 1345144γ 158, 2306, 242, 

244, 24, 247. ΑΙεχ. Οατ. Νίο. εν τοῖς λόγοις σου 10. δίαν. Μοίᾳ. 

ἐν λογοις σου 82, 93, 1οϑ. ἔς, αἰρίψιις σου, (οπρΙ. λ 246. εἰς τοὺς 
λόγες τότες δῖαν. Οἷἶτορ. κατὰ ὶ τὰς τάτων} καὶ κατῶ τὸν λόγον 
τότον ϑῖαν. Οὗτος. ἑνὸς τότων] κα ἕνος 120. 

δῖαν. Μοίᾳ. 
ΧΙΝ. Ζῇ Κύριος 24ς. ὅτι ἃ ἐὰν] ὅ, τι ἂν 44. 

α ἃ γ4) 92, 93» τοῦ, 1209 134) 1445) 1ς8, 242, 245. 

(ας. Νῖο. μαρεῖ ἃ ἃ ἴῃ επατγαῖς. πΐποτε ΑἸεχ. ὅτι ἃ ἐὰν---πρὸς μὲ]. 

ἐὰν ἐχ ὅσα εἴπη μοι Κύριος Αττι, τ. Ατπι, Βα. ἃ ἐὰν εἴπη] ἃ ἂν 

εἰπῇ 11. Ὑμεοάοτεῖ. 1, οἷς. ὃ ἐὰν εἴπη Οοπιρί. ταῦτα] τατο 44, ς2,. 
γ4, φᾶ, τού, 120, 134) 144, 242. (αἴ, Νίς. λαλήσω] λαλῶ δίαν. 

ΧΥ. ἦλ9ε] -Ὁ Μιχαιας 82. -ἰ ὁ Μιχαιας 93,108: αὐτῷ ὁ 
ὁ βασιλευς αυτῳ ςς, 1345) 144.1ς8, 

436, 242, 24. Αἰεχκ. καυτῳ 242. ὁ βασιλεὺς] κ 44. εἰ ἀναξῶ] 
κεἰ Απ. τ. τη. Εὰ. εἰς Ῥεμμὰϑ Γαλαὰδ εἰς πόλεμον] εἰς πο- 

λεμὸον Γαλααὃ 44. ῬῬεμμάϑ) Ρωμωϑ 82. Ῥαμαϑ' (ῆς ᾿η84) τοῦ. 
Ρεμμωϑ (ῆς ἴῃ) 242. Ῥαμὼϑ ΤΒεοάοτγεῖ. Ὁ. 63. ἰπ 3 Βερ. ἢ 
ἐπισχῶ] εἰ ἐπισχὼω τοό. καὶ εἶπεν 2] -Ἐ αὐὔῳ 82, 93, τοϑ. Οοπνρὶ. 
Θρογρ. θ1αν. Μοίᾳ. - πρὸς αὐτὸν ΑΙεχ. ᾿Ανάδαινε] ῥγαρηλϊ. 
αὐτὸς δίαν. Οἶτοσ. εὐοδώσει] εὐυοδωσῃ 111, -Ὁ σε τοϑ. Οοπιρὶ. 
εὐοδώσει Κύριος] εὐοδώσεις' καὶ δώσει Κύριος Ατῆν. 1. Απη. Εά. εὐο- 
δώσει σοι Κύριος, καὶ δώσει σοι Θεοτρ. καϊαςήσει σε Κύριος καὶ δώσει 

Κύριος] καὶ δώσει Κύριος ΑἸΙεκ. εἰς χεῖρα] εν 

Χρίρι 10. 82, 93, 1ο8. (οπιρί. Ὑπεοάογεῖ, 1. οἷ, εἰς τας χειρας 71. 

εἰς χειρᾶς 74.) τού, 120, 121) 1345) 144η158, 236,242,24.3,244,24ξ, 
246, 247. ΑἸά. ΑἸεχ. (αἵ. Νίς, Ασπι. 1. ἄτην Εά. Οεογρ. δίαν. 

Οἴἶτορ. τὸ βασιλίως)] α τῇ το. σοῦ βασιλεως (ςοττ. τα τη. τος.) 

βασιλέα ΟΘεοτρ. δίαν. Οἴτος. 
ΧΥΝῚ. εἶπεν αὐτῷ} -Ἐ ετι 82, 92. ὁ βασιλεὺς] α ὁ Οοπρρὶ. 

Ποσάκις] πεντάκις (ρτίπιο : οοττ. τοσακις) 11. ροπὶϊ ροίξ ορκιζα σε 
ἕξ. ετι δις 64, 121, 246, 24). Αἰά. ΑἸεχ. 81αν. α γ1. τοσαχῆς 

ἔτι δεῖς (ἢς) 24ς. Ποσάκις ἐγὼ] ετὶ γω ΧΙ. α ἔγῳ 110. 

Ποσάκις ἐγὼ ὃ ὁρκίζω σε] ποσάκις ὁρκίζω σε ἐγὼ Βοοά. 1. εἶς. ἔτι δὲς 

ὁρκίζων σε Ατν. 1. Απῃ. Ἐά. ὁρκίζω] εξορκιζω 11. λαλήσῃς} 
λαάλησεις 91, τού, 246. Αττη. 1. Ατηγ. ΕΑ. πρὸς μὲ] ἡ Οεογρ. 

ϑἷαν. ἀληϑείαν) ἐν ἀληϑείρ Αὐτη. τ΄ Ἀπ. Ἑάὰ. ἐν ἼΗΙ εν 

τῷ ὀνομᾶατι 9ᾳς.. ἐν ὀνόματι Κυρίου] ἐνώπιον Κυρίον (εογρ. ϑ8[αν. 
ΧΥῚΙ. Καὶ εἶπεν] καὶ εἰπε Μιχαιας 19, 449 ᾿ς) 64, 74, 82, 92, 

93» τού, τοϑ, 119») 1209 121) 1237 134 144, ἐς 536, 242, 244)24ξ, 

246, 47. Οοπρὶ. Αἰά. δῖ. Νίς. καὶ εἶπε Μιχία Οεογρ. ϑίαν. 

ἑνὸς ἀπὸ τότων ὕεογσ, 

εἴ » ᾿ 

ὁ, τι ΠΩ ς2. 

ὅτι ὃ ἂν 123. 

Οἴἶγορ. καὶ εἶπε Μιχέα 8ϊαν. Μοίᾳ. Οὐχ, ἅτως] κα αχ, 19, τοϑ. 

Οοιρὶ. -Ἐ ἐγί Απῃ. 1. Αστ. ἘΔ, ϑίαν. Οἴτορ. Ψιυΐρ. ἑώρα- 

κα] ἑόρακα ([)) 134. ἑώρακα γῶὼρ ὙΠεοάοτεῖ. Ι. οἷϊ. 
Ἰσραὴλ] τὸν ταντὰ Ἰσραὴλ 11. νὰ τσαντὰ 10, 71. 
διεσπαρμένον] διεσπαρμενους ΤΙ. 
108. - ΟΡ. ὙΠεοάοτεῖ. ἱ οἶϊ. 
οὐκ ἥν 19, τοϑ. (πρὶ. 

πᾶντα τὸν 

λτον 1445.) 246. 

ὡς ποοίμνιο»] ως τροδατα 82, 93» 
ὡς ποίμνια δῖαν. ᾧ οὐκ ἔς] οἷς 

οἷς οὐκ ἔςιν 82, 93. ΤὨροάοτεῖ, ἱ,. οἶς. δίαν. 

ὃ οὐκ ἕξι τοό. Οὐ κύριος τάτοις Θεός] εἰ κύριος αὐτοὶ (ἢς) προς τον 
Θεὸν 19, τοβ. εἰ χυρίως αὐτοῖς προς Θεον 82. ἔς, ηἰῇ αὐτοι, Τοοάο- 
τεῖ. ἰ. οἰ. οἱ (Π0) κυρίως αντοι προς Θι 93. οὗ Κύριος ἀντοις πρὸς 

“ὁ ΑΪοχ. 

Θεον τ 58. ἢς ἔετε δῖαν. εἰ κυριὼς ἄὐτοι εκ Θες 243, ΠιΑτΡ. οὐχ εἰσὶ 
τότοις κύριοι Ατηι. σ᾿ Αἴ. Εἀ. ἐχ ὁ Κύριος τάτοις ὁ Θεός Οὔοτν. 

πο ἠαόοη 791 Ποπιίπισπ ΜῸΪσ. 

ΑΙεχ. εἰς Θεὸν 44, ς 5) 64, 71, 745 92, τοῦ, 110, 3. 121, 123.124. 
1445 2306, 242, 243) 2445. 247. ΑΙά. (αι. Νῖς. ἕκαςος ὅζε. δὰ ἔῃ. 

οοπι.} ἀναςρεφετω ἐκᾶςος εἰς τὸν ΟἰΧχον αὐτὰ εν εἰρηνῃ ΧΙ, ςς, ὅς, 71, 

1109) 120, 121) 123) 134) 144) 216, 242, 24ζ5) 247). ΑἸά, ΑἸοχ. Οαϊ, 

Νῖς. ἤς, μ]ἢ τὸν τόπον, 44. ἔς, ΠΙΗ͂ ἀαναςρεφετω δη, τς8. αἀποςραφητω 
ἐχαςος εἰς τὸν οἶκον ἐν εἰρηνῇ 19, το8. (οπιρί. αποςραφητὼω δὴ εκαςος 
εἰς τὸν εαὐξ οἰκον ἐν εἰρηνὴ 82, 93. αναςραφέτω (6) ἐκᾶςος εἰς τὸν οἰκον 
αντῇ ἐν εἰρηνὴ τοῦ. ἀπορραφητω δὴ ἑκᾶςος εἰς τὸν οἰχον ἂντξ ἐν εἰρηνῇ 
(243. τηαγρ.) ὙΒεοάοτεῖ. 1. οἷϊ, εκαςος ἐν ειρηνη εἰς τὸν οιχὸν ἄντεὺ ἐν 
εἰρήνη 24.4. ἐν εἰρήνῃ} ΡΟηΪξ 8ηἴε εἰς τὸν οἰκὸν 243. α Οξογρ. 
ςρεφέτω) ἀγα ραφητὼ 246. 

ΧΨΝΠ. βασιλεὺς Ἰσραὴλ] ργαπγῖτι. ὁ ὅᾳ, τού, : ςβ, “46. Θοπηρὶ. 
βασιλεὺς Ἰσραηλ-- βασιλέα] Ιωσαφατ προς βασιλεα 93: 

βασιλέα Ἰόδα] α 44, 71. Οὐκ εἶπα] βκ εἰπὸν 44. Οὐκ εἶπα 
πρὸς σὲ] οὐκ εἰπὸν σοι 10, 82, 93, 1ο8. ΟΟμρΙ. Ὑπεοάοτεῖ. 1, εἰς, 
ἐκ ἦ (Ής) πρὸς σὲ ςς. ὅτι οὐ προφητεύει] κα οτι 11, ΧΙ, 44, ςς, 74, 
9259 τού, 119; τᾶ; 1215 1349) 1244. 1.8, (226. υἱ νἱάείιγ.) 242, 244, 

24,2) 247. ὅτός μοι} βτος ἐμοῖὶ 19, 935 τοϑ. ΟΟΠΡΡΙ. ΤΒοοά, 1, εἰἷϊ, 
ΤΥ. 44. καλὰ ἄς. δὰ ἤη. ςοῃ. καλῇ κακά (Ης) 19. ὄοπα, πὰ 
"αρὶς “παίᾳ Τιιοϊῖ, Οα]. διότι ἀλλ᾽ ἢ καχα] α 44. κα δίοτι ζῶ, 93» 

1οϑ. (οπιρὶ. Αἰά. Τπεοάοτεϊ. 1. οἷ. αλλα κακὰ 82. οτι αλλ η 

κακα 24ς. Βιαθεῖ διότι ἰπῖεῦ ᾿ποὸ8 Αἰεχ. ἀλλὰ κακόν 8[αν. Οἴἶτορ. 
ἀλλὰ μόνον κακόν ϑἷαν. Μοίᾳ. ἀλλ᾽ ἢ] λαλῇ (ἢς) 24). ἀλλ᾽ 
ἢ κακά] αλλὰ κακὰ 74. 120, 134) 144. τοαίϊα χαχα τού. 

ΧΙΧ. Οὐχ ὅτως 15] κ Ἑμροοεῖ. Ι. οἷ. οὐκ ἔςιν ὅτως Ἀπ. 1. 

ἐχ ὅτω γὰρ δῖαν, Οἶτγορ. Οὐχ, ὅτως: ἐκ ἐγώ] διὰ τῶᾶτο Οομρὶ. 
οὐκ ἐγώ] οὐκ ἐγώ τι (Ἷπ τηᾶγρ. οὐκ ἐγώ τι λαλῶ ἀπ᾽ ἐμ8) Ασπι, Εὰ. 

ἄκπε ῥ ῥῆμα Κυρίου] ἄκεσον τὸν λογὸν Κυρίου 10») 82, 93, 1ο8. (οη!ρὶ. 

Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἶς, ἀλλ᾽ ὄκεε ἔνταλμα Κυρίε Αττῃ. τ. Ατπ). Εα. ἐχ 
ὅτως 29} 445) 71, τοῦ. ΟΡ]. ΤΙ πεοάοτεῖ. Ἰ. εἴ. Εἶδον Θεὸν] δον 
τὸν Κυριον Θεὸν 24ς. οὐκ εἶδον Κύριον τὸν Θεὸν Αππ. τ. Απη. Ε, 
Θεὸν] τον Κυριον Θεὸν ΧΙ, 4.4. ςς» 64) 71, 74.792, 119, 134, 144,19, 
236, 242, 244) 246, 47. ΔΙὰ, ΑΙεχ. (αι. Νῖς. Κύριον τον Θεὸν 82, 

108, 123. Οοπρί. ὙΒεοῤοτεῖ. ]. οἶϊ. Θεοῦ. δῖαν. Θεὸν ᾿Ισραῃλ] 
Κύριον τον ἐν Ἰσραηλ 93. Τονιίπωπι Παεἱ Οὐσεπ. ἱ. 138. τὸν Κύριον 
τὸν Θεὸν τᾷ ᾿Ισραὴλ Ομ ιγίοῇ. ',. 474. Τονείπεπι Αὰ5. Ἰσραὴλ) 
Πιρρίεϊ, πη. τες. 144. ἐπὶ ϑρόνου αὐτΒ] ἐπι ϑρονον αὐτὰ 93, 16, 
247. ἔπι τῇ ϑρονου αὐα 119, 1.58. Αἰεχ. ἡ σρατία] , ἡ 44. ἢ 
τρατεία Οήρθη. ἷν. 2346... τῷ ἤραν8} αὐτῷ 246. εἰρήκει} ῬΓᾶ- 

τηϊττ. οὐ ςς. α Οήρεη, 1]. 714. παρὶ αὐτὸν] α τς8. αὐτῷ 242. 
ἐκ δεξιῶν αὐτὰ} λ αὐτὰ 44,342. Ατηη. 1. Αγτη. ΕΔ, βαθεῖ αὐτῷ ἴῃ 
οβαγαδέξ. πηΐποτε ΑἸεχ. ἐξ εὐωνύμων αὐτῷ] εξ ἀριξερων αὐτὰ 19, 82, 
93; 1οϑ8. (οΙηρ]. α αὐτὸ 246. Αγῃ. 1. Ασγῃ. Ἐά. 

ΧΧ. Κύριος] α 93. Οήρεη. ἷν. 340. ὙΤῬμοοάογεῖ. ἷοο. «εἶ, τί 
ἀπατήσει) τις ἀπαντήσει 93. Τίς ἀπατήσει τὸν ᾿Αχαὰ] τίς ἐξε- 

λεύσεται καὶ πατήσει μοι τὸν ̓Αχαὰδ Ομιγίοίε. νἱ. 2:1. τὸν 
᾿Αχαὰξ] τω Αχααθ 93. καὶ ἀναξήσεται---Γαλααδ] καὶ ἀναβῆ» 
σεται εἰς Ῥαμαϑ Γαλααὸ και πεσεῖται ἐκει 10, 93) 108. ἔς, ηἰῇ ες 
Ῥαμωϑ, 82. (περὶ. Τεοάοτεῖ. 1. οἷς. κι φ(ξεπείαι οἰ σία ἰκ Καπιοιὰ 
σαϊααὰ ἢ Οπρεη. ἱ, 1.28. καὶ πεσεῖται] κ χαὶ Απῃ, τ. Αγηϊ. Εα. 

ἐν Ῥεμ. Γαλ.}] καὶ Ῥεμ. 44. εἰς Ῥεμ. Γαλ. 64, 516, 242, 243) 244. 

Ῥεμμαϑ] Ἐρεμμαϑ' ςς. Ῥαμχϑ γι. Ῥαμμὼϑ Οἴρεη. ἷν, 3406. 
καὶ εἶπεν ὅτος--- Κυρίου ἱ 1ὴ (ΟΠ 1. {ε4.} χᾶι πεν τος εξηλϑι τόνευμῷ 

᾽ 
ἀγᾶ- 

ἴλεῖς, 

16. 

17. 

18. 

10. 

20. 

Θεός} ΔΑ ΧΙ, 24ς, 246. Οοπρὶ. τὴν 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΓΤ. 
κεῷ. ΧΧΙΙ. . 

ρ 

21. 
΄ Ν “ Ω δ 

Γαλαάδ, χαὶ εἶπεν ὅτος ὅτως, χαὶ ὅτος ὅτως. Καὶ ἐξηλϑε πνεῦμα χαὶ ἔςη ἐνώπιον Κυρίου, 
ν δζ 3 ν . ΄ 9. “ Ν ΄ ' 3 

22. Χαὶ εἰπεν, Εγω ἀπατήσω αὐτόν. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Κύριος, Ἔν τίχε;; χαὶ εἶπεν, ᾿Εξελεύσο--: 
ΝΣ ἢ ἰϑω ΄ ἰφν ἰδ Ῥ ΄ μαι, χαὶ ἔσομαι πνευμα ψευδὲς εἰς τὸ ςόμα πτάντων τῶν προφητῶν αὐτϑ" χαὶ εἶπεν, ᾿Απατή- 
΄ ΄ μι Ὁ 

σεις, καί γε δυνήση". ἔξελθε χαὶ ποίησον ὅτως. 

φύματι ππάντων τῶν προφητῶν σξ τὅτων, χαὶ Κύριος ἐλάλησεν ἐπὶ σὲ χαχά. 

Καὶ γὺν ἰδὲ ἔδωχε Κύριος τνευμα ψευδὲς ἐν 

Καὶ προσῆλϑε 
’ἤ ΕΝ Ν ν 393 ΄ φῷ ἴω 

Σεδεκίας υἱὸς Χαναὰν, καὶ ἐπάταξε τὸν Μιχαίαν ἐπὶ τὴν σιαγόνα, χαὶ εἶπε, Ἰποῖον πνεῦμα Κυρίᾳ 
Ν ΘΝ 3 ζέ Ν εκ ᾽ὔ 3 Ν χᾺ»ν “ [ν 2 ρ " . τὸ λαλήσαν ἐν σοί; Καὶ εἰπε Μιχαίας, ᾿Ιδὰ σὺ ὄψη τῇ ἡμέρα ἐκείνη, ὅταν εἰσέλϑης ταμεῖον τῇ 

ταμείε τῇ χρυδῆναι ἐχεῖ. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ, Λάξετε τὸν Μιχαίαν, καὶ ἀποςρέψατε 
αὐτὸν πρὸς Σεμὴρ τὸν βασιλέα τῆς πόλεως" χαὶ τῷ Ἰωὰς υἱῷ τῷ βασιλέως Εἶπον ϑέσϑαι τοῦ- 
τον ἐν φυλακῇ, χαὶ ἐσθίειν αὐτὸν ἄρτον θλίψεως χαὶ ὕδωρ ϑλίψεως ἕως τῇ ἐπιςρέψαι με ἐν εἰ- 
ρήνηῃ. Καὶ εἶπε Μιχαίας, ᾿Εᾶν ἐπιςρέφων ἐπιςρέψης ἐν εἰρήνη, οὐ λελάληχε Κύριος ἐν ἐμοΐ. 

Κυριου 44. καὶ εἶπεν τος ὅζο. 84 ἢπ. ςοπι.} α 71. καὶ εἶπεν 5τὸς 
κτως, καὶ εἶπεν οὐ δυνησει, καὶ εἶπεν ἐν σοι 82. χᾶι εἰπὲν ὅτὼς ((11Π| 
ἤξπο οπλ Ποηἶ5) το6. καὶ εἶπεν «τὸς, καὶ τως εἰπὲν τὸς 2.47. 
εἐἵπεν ὅτως ἐν σοι Οτίρεη, ἴος. οἶς. (ΟἿ 1.. 118) ἕτος ὅτως 13] ΤΥ. 
“Ποοδοτεῖ. 1]. εἶτ. καὶ ὅτος ὅτως] καὶ 5κ εἰπὲν ὅτως ΧΙ]. - καὶ 

εἰπεν οὐ δυνησει καὶ εἰπεν ἐν σοι το. -ἔ εαάεπ), ΠΗ ἐ δυνηση, 93. καὶ 
τος εἶπεν ὅτως ξζ, 1105) 1217 243) 2445 246. Αἰά. (ΑἸεχ. ἴῃ οπαγαδέζ, 

πηΐποτθ.) καὶ ὅ«τὼς ἕτος. καὶ εἰπὲν οὐ δυνησει. καὶ εἰπὲν εν σοι το. 
καὶ ὅτος εἰπὲν βτως. καὶ εἶπεν οὐ δυνησὴ καὶ εἶπεν εν σοι 1.8. -[- καὶ 
εἶπεν, οὐ δυνήση Ὑ εοάοτεῖ. 1. εἰ, τως υἱς.] καὶ «τως 144. 

ΧΧΙ. Καὶ ἐξῆλθε πνεῦμα] καὶ εἐξηλϑὲν Ισραηλ 24ς. Εχὶδ {ὶ- 
χες Ογρεη. 1. 1.38. αὐτόν] αὐτες 44- 

ΧΧΊΙΙ. πρὸς αὐτὸν Κύριος) Κυριος τορος αὐΐον ςς. ΑἸεχ. Κύριος 

πρὸς αὐτὸ ΤὨεοάογει. ]. εἴῦ. Ὰ τορὸς αὐτὸν Ατη.. τ. Αγ. Εά. Ἔν 

τίνι] τῶς 51αν. Οἶτορ, καὶ ἔσομοι]}) κα ς8. εἰς τὸ ςόμα] εν τω 

φοματι ΧΙ, 82) 121. ἐν φομῶτι 10, 445 64) 71, 02, 93» 1ού, τοϑ, 

110, 120, 123, 1345) 1445) 1ς8, 236, 243, 2445) 245, 247. (Οτηρ]. ΑἸά. 

Αἰεχ. (τ. Νίο. Ὑγβεοάοσει. 1. οἷξ, ἐν σομασι γ4. πάντων) 93. 
τῶν προφητῶν αὐτῷ τῶν προφητῶν τατων 10, τοϑ. αὖε των προ- 
φητῶν τὅτων 82, 93. 1 πεοδοτεῖ. ἰ. οἰϊ, καὶ εἶπενν Απατήσεις] και 

απαΐησω αὐτὸν 19, 82, 93, 1το8. (οπιρί. Ὑεοάοτεῖ. 1. εἶς. ᾿Απα- 
τήσεις] -Ἑ αὐτὸν δῖαν. Οἶτορ. καί γε δυνήσῃ] καὶ εἰπε, δυνηση 82, 

93. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷϊ, δὲ φωδάενι ροίεγὶς Οἥρεη. 1. οἶς, (Ο, ἵν. ς94.) 
α 8.ιαν. Οὗτος. καί γε δυνήσῃ" ἔξελθε] καὶ εἰπε δυνησει ἐξελϑειν 
19. ἢς, πἰῆ δυνηση, τοῦ. ἔξελθε] α δῖαν. Οὗτος. καὶ ποίησον 
ὅτως] εἰ ας εἶδο βε. Οὐφεῃ. ἰ. οἵ. ἀἋᾺ ὅτως ὙΠεούοτεῖ. 1. οἷς. κα καὶ 

(υἱ νἱἀεῖυγ) δῖαν. Οἰϊορ. 

ΧΧΙΠ. Καὶ νῦν ἰδὰ ἔδωκε] Εἰ πμπς ἀεά Οτρεῃ. 1. εἶτ, ἰδὲ] 

α ἴ19. ἔϑωκε] ϑεδωκε ΧΙ, 645) 71, 93» 110») 245, 247. ΟὈΠΙΡΙ. 

πάντων τῶν προφητῶν] λα τῶν ςς. τῶν τροῷ. σξᾷ τἄτων} σὰ τῶν 

προῷ. τατῶν 93ν 108. λα σε τού, 247. Καὶ Κύριος ἐλάλησε] 2ο- 

σιίπας ἰοεμί ε Οὐρεη. 1. οἷς, ἐπὶ σὲ] περι σὲ 44. τερι σου 64, 

123. ΑΙά. μιρεν 'Ίε Οτίφεῃ. 1. εἰ, 

ΧΧΙΝ. Καὶ τροσῆλϑε---Χαναῶν] αὶ οὐπν ἰυϊεγπχεά, 226. Σε- 

δεκίας} Σεδεκίου 11. Σεδεκία Αττῃ. τ. ται. Εά. Θεοῦ. ϑῖαν, υἱὸς 

Χαναὰν] 44. νιος Χανανα γι, 158. Αἰεχ. υἱος Χαναν 24ς. ΑἸτῃ. :. 

Απῃ. Εα. Οεογρ. καὶ ἐπάταξε] α και 436. καὶ ἐπάταξε 
--σιαγόνα] αὶ οὐπὴ ἰπϊεγπηεά, 244. καὶ ἐπάταξε πρόσωπον τὰ Μιχία 

Οεοῖρ. ἐπὶ τὴν σιαγόνα] ἐπι τὸν σιαγονῶ 436. εἰς τὴν σιαγόνα 

Οτήρεη. ἢ. )γ81. αὐτῷ Απη. 1. Αττη. Εά. ἐπὶ τὸ πρόσωπον αν. 

Οἴτορς. εἰς πρόσωπον δῖαν. Μοίᾳ. καὶ εἶπε) Ἔ πνεῦμα Κυριου 

παρ᾽ ἐμοι τῇ λαλῆσαι προς σε 18. Ἔ οδάεπι, πἰἢ ἐπὶ ἐμοι, 24ς. 

α 236. Ποῖον πνεῦμα ἅς. δὰ ἤπ. οοπι.] σνευμα Κυριου ἀπεξὴ απ᾽ 

ἐμε του λᾶλησαι ἐν σοι 10, 1ο8. ἔς, οὐπΊ τσοιον ἅπῖε τνευμα, 82, 93. 

Οὐοτηρὶ. ὁποῖον πνεῦμα Κυρίου τὸ λαλῆσαν ἐν σοὶ; Οτήρεη. Ἰ. εἶξ. 

ποῖον πνεῦμα Κυρίου ἐςὶ τᾶτο ὃ ἀπῆλϑε ἀπ᾽ ἐμδ, καὶ ἐλάλησεν ἂν σοι 

Απης τ. Ατπν. Εά. τοοῖον πνεῦμα ἐςὶ τῇ Κυρίε τὸ λαλῆσαν πρὸς σέ 

δίαν. Οὗτορ. τοῖον τοῦτο ἀπῆλϑε πνεῦμα Κυρίου ἀπ᾽ ἐμξ, ὥςε λα- 

λῇσαι ἐν σοί ϑῖαν. Μοίᾳ. Με πε ἐγρο ἀἰπεὴβε δρίγίίμς Δορεἰπὶ, εἰ ἴρομο 

ἐμ: οἱ εἰδὶ ὃ ψυϊρ. Ποῖον πνεῦμα Κυρίου] γταποῖιε. καὶ εἰπε 245. 

τοοῖον τοῦτο παρῆλϑεν πνεῦμα Κυρίου παρ᾽ ἐμου ΑἸεχ. τὸ λαλησαν 

ἐν σοί] -“Ἑ τῦνευμα Κυριου παρ᾽ ἐμοι τοῦ λάλησαι προς σὲ ᾿ς. τοῦ 

λαλῆσαι ἐν σοί. ΑΙεκ. , 
ΧΧΥ. Μιχαίας) λ 24Κ. σὺ ὄψη) α σὺ 24. μαρεῖ σὺ ἴῃ 

εἰμαγβέϊ. ταΐπογε Αἰεχ, σὺ δὴ ὄψη Απη. τ. Ατι. ἘΔ. ὄψη] οψει 
44.» 74» 93» 1445242. ( ̓οπιρί. τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη] Ῥτα τη, ἐν 64, 74) 

᾿ 
και 

93, τού, 1τοϑ, 119, 123. 134. 158, 226, 54.) 246, 247. (οιρὶ. ΑἸά. 

Αἴεχ. (αἵ. Νίς. ὅταν εἰσέλθῃς] καὶ εἰσελευση 10, 82, το8. ῥτοεγηϊεῖ. 
κᾶι εἰσελευσὴ 71) 158. καὶ εἰσελευσει 93. ὅταν εἰσελεύση (οΙηρὶ. ἐν 
ἤ εἰσέλϑης Δτιη. τ. Απῃ. ΕΔ, ὅταν εἰσέλθης ἃς. δὰ ἔῃ. ςοπ|.} φωσπ- 

«ἶο ἱησνοώίενῖὶς ἐμ δίομέμπι, ἐπίνα ἐμῤἰσμίμπ μὲ αὐφεοπάαγε. ΨῸ]Ρ. τᾶ- 

μεῖον] εἰς οἰκον ΧΙ]. ταμιεῖον 445) 74, 822) 935) 106, 134. ΑΙεχ. Ρτατηῖ.} ᾿ 

εἰς ςς,) 121) 246. εἰς τὸ τάμειον 645244,) 24..., 247. ΑἸά. Αγ. τ. Αγηι. 

Ἑά. δϊαν. Μοίᾳ. εις τὸ τάμιειον 92) 1105) 123) 144.) 226, 242, 243. 

(κι. Νῖς. εἰς ταμίειον Οοπιρί. εἰς τὸν ϑήσανρον δῖαν. Οἶτορ. τῷ 

ταμειου] ἐκ ταμειξ 9, τοϑ, 246. τὰ ταφιειβ 44, 74γ 110, 236. ΑἸεχ. 

Ἔ σε ς2, 120. ἐκ ταμϑειβ 82. (᾿οπιρὶ. τὰ τάμιειδ σε 92) τοῦ, 123, 

134, 144, 242, 243. Οαῖ. Νίς. ἐκ ταμίε (Π0) 93. ἔσω τῷ ταμείου 
Αγσηη. 1. Αγπὶ. ΕἘά. τῷ ϑησαύρου σου δῖαν. Μοίᾳ. ἢς, ἤἥπε σου, 8[αν. 
Οὔἶτος. τὰ κρυδῆναι] α τὰ 121) 247. κρυβῆναι] κρυφιου (πιαγρ. 
υἱ Εά.) 11. ἐκεῖ.) ΧΙ, 19, 445) ξ 5) 719 74) 825) 92, 93. τοῦ, τοβ, 

120, 121) 134. 1445) 1ς8, 236, 242, 243) 2447γ24ς, 246, 247. (ΟΠ. 
ΑΙεχ. δε. Νίο. Απὶ. 1. Αγ), Εα. 

ΧΧΥῚΙ. ὁ βασιλεὺς] , ὁ 44) ξ 5) 74, τοῦ, 134», 144) 1ς8, 536, 
242) 24ς, 247. ΑἸά. (αι. Νίς. Ἰσραὴλ] δεῖ ἴῃ οἤιατγαξξ, γχηϊποσα 
ΑἸεχ. λΛαξετε] συλλαξετε 19, 82,93, τιο8. τὸν Μιχαίαν] ργξ- 
τηῖϊς. αὐον 19, 82, 93, τοϑ8. καὶ ἀποςρέψατε--τῆς πόλεως] καὶ 
δότε τῷ ᾿Αμὼν ἄρχοντι τῆς πόλεως Αἴτῃ. Ἐά, δἰ σιαπεαὶ αρμά Δνιοπ 
2τἱπείρενι οἰν ας Μαϊρ. 

134, 144γ2306, 242, 2437) 247. (πρὶ. (Δι. Νῖο. Οδογρ. δ[αν. Μοίᾳ. 

προς Σεμμὴρ 19, τοῦ. πρὸς Αμμων 44) ς2,) ςς, 4, 925) 119) 120, 

123.) 158, 244, 24.ς. Αἰά, ΑἸεχ. πρὸς ἔμηρ 71. πρὸς Ἐμμηρ 93. 

πρὸς ᾿Αμὸν ϑίαν. Οἷἶτος. τὸν βασιλέα] τὸν αρχούϊα ΧΙ]. ς2, ες, 
64, 74, 82, 92, 93, τού, 1τοϑ, 119, 120, 1215) 1235)134) 144) 1ς8, 436, 

2453, 24,3, 244, 24ς, 246, 247. Οοπρί. ΑἸά. ΑἸεκ. (αἵ. Νίς. αἀρχον- 

τὰ 19, 44. Οδογρ. 5ίαν. καὶ τῷ Ιωῶς υἱῷ] καὶ προς Ιωας υἱὸν ΧΙ, 

44» 55. 64.) 74.925 1ού, 119, 120, 123) 134) 1447) τς8, 236, χς, 
247. Οοπρί. ΑΙά. Αἰεχ. (ὐαῖ. Νίς. καὶ πρὸς ἴωαν υἱὸν 121. καὶ 
προς Ιωαβ υἱὸν 242, 243) 244. εἰ αρκά ας: δίων Απιοίφεὰ Ν υἱρ. 

ΧΧΝΙΙ. Εἶπον] εἰπούϊες ΧΙ. εἰπε το, 82, 93, 1οϑ. αὶ 44. εἰ- 

πεν 24ς. καὶ εἴπον" ὅτως λέγει ὁ βασιλεὺς (οπιρί. καὶ εἶπον' τάδε 
λέγει ὁ βασιλεὺς (ουπὶ καὶ ἴῃ οἰαγ. πηη.)} ΑΙοχ. χαὶ εἴπατε" ὅτω λί- 

λει ὁ βασιλεὺς Ατπ. τ. Αγηι. Εά. εἰ ἀἰϊεί!ο εἰς; ἦἀκε αἰεὶ! τεκ: γυϊε. 

Εἶπον ϑέσϑαι τῶτον} καὶ εἴπατε ἵνα καϑωναι ( ἀεγε γαείαπι) αὐτὸν 

ϑ8ϊαν. Μοίᾳ. ϑέσϑαι] ϑέεσϑε 64, τς8. ΑἸά. ΑΙεχ, ϑέσϑαι τοῦ- 

τον] τα ϑεσϑαι ἀντον 10, 82,93- ΡγΩΙηΪ. τὰ 44, τοϑ. ϑέσϑε αὐτὸμ 

Οοπιρὶ. ἵνα ϑῶνται τᾶτον Ὁεοτρ. δ8αν. Οἰἶγορ. σης υἱγμτι ὕβθωπε 

υϊρ. ἐν φυλακῇ] εἰς φυλαχὴν 247. καὶ ἐσϑίειν αὐτὸν] και 
ἐσϑιετω 19, 82, 93, 108. (οπιρὶ. Αἰεχ. Ατηι. σ. Αἴτη. Εἀ. ω αὐτὸν 

44,74. κακαὶ γι. καὶ ἵνα ἐσθίῃ Οφογρ. καὶ ἵνα αὐτὸν ψωμίσωσιν 

8ίαν. Οἶτορ. ἢς, οπιϊῆο ἵνα, 51αν. Μοίᾳ. ἄρτον ϑλίψεως] ραπέρι 
αὐδιδιίοπὶς ὅϑγτ. Βαι- Ἐεῦγ. ὥρτῳ τῆς ϑλίψεως ϑ8[λν. καὶ ὕδωρ] 
και ὥίνειν υδὼρ 44. καὶ τρινετω υδωρ 82, 935) 1ο8, καὶ ὕδατι 8]αν. 
καὶ ὕϑωρ ϑλίψεως] α 446. ἕως τῇ ἐπιγρέψαι με] ἕως ἐπιςρέψω 
Αγ. τ. Ατπη. Εάἠ. 8.ν. ἐπιρρέψαι με] ἐπιςρεψωμεν 1]. 

ΧΧΨ΄ΙΙ. ᾿Εὰἂν ἐπιςρέφων) ἐὰν σὺ ἐπιςρέφων Ατην. 1. «Αγηϊ. Ἐὰ. 
ἐπιςρέφων] αὶ 44, 82, 247. ἱπιςρέψης] ἐπιςρέφης τς8. ΤΓβεοάοτεῖ. 1, 

εἶ, οὐ λελάληκε] οὐκ ἐλάλησε ΧΙ, 44, 64, 71, 74, τού, 119, 120, 
123) 134) 1445 18, 236, 242, 243) 244) 245»), 246, 247. ΑΙά, ΑἸεχ. 

(αι. Νίς. ὥς, ργαπιῖο καὶ, ς ς. εδὲ λελάληκε 93- ῥγρΠΊΪτ, μετά- 

πειτα Αττι. τ. Απῇ. ΕἘὰ ργϑιηῖῖ. νόει 8δ᾽1ν. Οὗτορ. οὐ λελάληκε 
Κύριος] οὐκ ἔσι βῆμα Κυρίου ὕφος. ἐν ἐμοί 1 -Ῥ καὶ εἰπεν" ἀχου- 

5 

ΕΗ 

“Ὁ... 

πρὸς Σεμὴρ] προς Αμων ΧΙ, 74) τού, 12 τ, ὯΔ 

ς. 

ἊἊ 

( 

ἐς 



ἀδτς τὸ 

σον, 

᾿ 

- 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ  Γ. 
᾿ 

τὸν πόλεμον, χαὶ σὺ ἔνδυσαι τὸν ἱματισμόν “μοῦ: ̓χαὶ συνεκαλύψατο βασιλεὺς ᾿ Ἰσραὴλ, χαὶ εἶσ-. 

Καὶ βασιλεὺς Συρίας ἐγετείλατο τοῖς ἄρχεσι τῶν ἀρμάτων αὐτῷ τριά- 

χοντα χαὶ δυσὶ, λέγων, Μὴ πολεμεῖτε Μικρὸν χαὶ μέγαν, ἀλλ᾽ ἢ τὸν βασιλέα ̓ Ἰσραήλ μονώτατον. 
ἤλϑεν εἰς τὸν πόλεμον. 

ΚΕΦ, Χχῃ, 

ὑΚαὶ ἀνέξη βασιλεὺς Ἰσραὴλ χαὶ Ἰωσαφὰτ βασιλεὺς ᾿Ιόδα μετ᾽ αὐτὲ εἰς Ῥεμμὰϑ Γαλαάδ, 20. 

Καὶ εἶπε βασιλεὺς Ἰσραὴλ πρὸς ̓ ἸΙωσαφᾶτ βασιλέα ἸἸόδα, Συγχαλύψομαι χαὶ εἰσελεύσομαι εἰς 30. 

Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδον οἱ ἄρχοντες τῶν ἀρμάτων τὸν Ἰωσαφὰτ βασιλέα ᾿Ιόδα, χαὶ αὐτοὶ εἶπαν, 

Φαίνεται βασιλεὺς Ἰσραὴλ ὅτος, καὶ ἐχύκλωσαν αὐτὸν πσολεμήῆσαι" χαὶ ἀνεῖραξεν ᾿Ιωσαφάτ, 

Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδον οἱ ἄρχοντες τῶν ἁρμάτων ὅτι δχ ἔς! βασιλεὺς ̓  Ισραὴλ ὅτος, καὶ ἀγέςρεψαν 
»»,»»"» 
ἀπ αυτᾶ. 

3 ΄ ΄ 9 “"“ ΄ Ψ ΄’΄ 

ἐξάγαγέ με ἐκ τῇ “πολέμου, ὁτι τέτρωμαι. 

τῆς τροπῆς ἕως τ χόλπδ τ ἅρματος. 

31. 

32. 

33- 
ΧὩ ΕῚ "-ς-Σ ᾽ ΝΥ ΄ 3 Ν ϑ ΄ ρο 

Καὶ ἐπέτεινεν εἷς τὸ τόξον εὐςόχως, χαὶ ἐπάταξε τὸν βασιλέα Ἴσραηλ ἀναμέσον τῇ 34. 
΄ ν.. 2 ΄ " ΄ να “᾿ς “ 2). κ΄.» ΄ Ν ““΄ ᾿ 

πνεύμονος καὶ ἀναμέσον τῇ ϑώραχος" χαὶ εἶπε τῷ Ἡνιόχῳ αὐτξ, Επίςρεψον τὰς χεῖράς σου καὶ 
-- 3 Ζ΄ ς ΄ 9 ρ ε ΄ 3 4 ΄ 

Καὶ ἐτροπώνη ὁ πόλεμος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, χαὶ 35. 
᾿ ,. γε ,“,͵ἌέννΝν ωφ 3 ΄ ΄ ΞΝ »ὦ Ἕ ςε Ζ΄ ν 2. 7 Ν 

ὃ βασιλεὺς ἣν ἑςηχὼς ἐπὶ τ ἅρματος ἐξεναντίας Συρίας ἀπὸ πρωΐ ἕως ἑσπέρας, χαὶ ἀπέχυνε τὸ 
9 “Ὸ ρὋ ΟῚ ᾽ »,. Ν᾿ 9 ξ΄ ς “".} ’ὔ Ὄ 

ἀΐμα ἀπὸ τῆς πληγής εἰς τὸν χόλπον τὰ ἅρμαϊ]ος, χαὶ ἀπέσανεν ἑσπέρας, χαὶ ἐξεπορεύετο τὸ αἷμα 

Καὶ ἔςη ὁ ςρατοκήρυξ δύνοντος τῇ ἡλίβ, λέγων, ἝἝχαςος 36. 

εἰς τὴν ἑαυτῇ πόλιν χαὶ εἰς τὴν ἑαυτᾷ γῆν, Ὅτι τέϑνηχεν ὁ βασιλεύς" χαὶ ἦλϑον εἰς Σαμά. 37. 

σατε μου ταντες ις8. “Ἡ καὶ εἶπεν, ἀκεσάτω τᾶς ὁ λαός (οπρρί. 

- καὶ εἶπεν" ἀἰκέσατε, λαοὶ πάντες. Αἴεκ. Οεοτρ. δ5'ανυ. -Ἐ καὶ λέ- 

γει αἀκέσατε λαοὶ σ΄άντες Αττη. τ. Δ΄. ΕἘά. -Ἐ Ἐὲ αἱ: «μας ρο- 

2κ]ὶ οπιπο. ΝΡ. 

ΧΧΙΧ. βασιλεὺς Ἰσραὴλ] ργαπιῖ. ὁ (ς ἰπῆ8) 93. Οοιηρί. 
μετ᾽ αὐτῷ α 236, 242. 

ΧΧΧ. βασιλέα Ἰάδα] α 44. 71. 74.346. αἴεδα 24... Συγ- 

καλύψομαι} συγκαλυψον με 1Π|, 44, 52, κξ, 64, γ4, 92, τού, 110, 

120, 121) 123»), 1349 144) 242) 243; 244. 24ς. ΑΙά. (αἴ. Νῖς, Οδογρ. 

ϑίαν. χκαλυψον. με δὴ 71. καὶ εἰσελεύσομαι] και ἐλεύσομαι 445. 

βασιλεὺς Ἰσραὴλ 25] ργαπηῖς. ὁ ΧΙ, 44. 64, 74; τού, 108, 123» 

134) 1ς8, 236, 24ς, 246, 247. ΑΙά. ΑἸεχ. (τ, Νίς. καὶ εἰσῆλθεν] 
χαὶ εἰσηλϑὸν ςς. καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν πόλεμον] καὶ εἰς τον πόλεμον 
εἰσηλαῖε 246. 

ΧΧΧΙ. Καὶ βασιλεὺς] Ὁ δὲ βασιλεὺς Θεοτρ. δῖαν. Μοίᾳφ. Ὁ 
βασιλεὺς γὰρ 8ϊΑν. Οἷἶτος. βασιλεὺς] ρταπιῖτῖ, ὁ ΧΙ, 44) 64, 74; 
τού, 1τοϑ, 121) 134) 144. τς8, 436, 342, 245, 247. Αἰά. τοῖς ἄρ- 

χδσι τῶν ὡματων τοῖς ἄρχεσι καὶ τοῖς ὁπλίταις αὐτῷ. ϑίαν. Οἴτορ. 

ρμᾷτων] αρχοντῶν 71. τριάκοντα καὶ δυσὶ] τριακονταδνο 4.4» 71. 
α πη. τ. Ἄσγηι. Εά. καὶ δυσὶ] και δυο ΧΙ, κι ς, 64. 74) 93, τού, 

1οϑ, 110» 120, 121) 123) 124)γ144γ158,242,)24ς. (ΟΠΡ]. ΑἸά. ΑἸεχ. 

(αι. Νίς. κα καὶ φ. Μὴ πολεμεῖτε] μη συνάψητε πολέμιον 10, 
93. 1ο8. ΟΟπηρ]. μη συνάψητε 82. μη πολεμῆσητε 24ς. ποὴ βκρ- 
παδίις Ψυ]ρ. μικρὸν καὶ μέγαν] προς μικρον ἢ μεγα λεγὼν 10. 

προς μικρὸν ἢ μεγαν 82, τοβ. Οὐρὶ. πρὸς μικρὰν ἢ μέγα (ἢς) 93. 
μετὰ μεγάλου ἢ μετὰ μικρᾷ Ατἴπι. τ. Ατπι. Ἐά, μήτε μέγαν καὶ 
μικρὸν Θεοῖς. μήτε μεγάλου μήτε μετὼ μικρῷ δῖαν. Οὗτος. καὶ 
μέγαν] ἢ μεγαν 64) 7157 1195) 121) 247. ΑἸά. καὶ μεγὰ 1:8, 24ς. 
ἀλλ᾽ ἢ] αλλὰ ςς, 71. Αγ. 1. Αγπη. Εά. Θεοῦ. δῖαν. τὸν βασι- 
λέα] ρῥγαπιῖῖ. πρὸς 19, 82, 93. 1τοϑ8. Οοπρὶ. μετὰ τῇ βασιλέως 

Αχην. 1. Αὐπ). ΕἘά. τὸν βασιλέα ᾿Ισραὴλ ἐδ ΤΊ μόνο δητεῖτε 
τὸν βασιλέα Ἰσραὴλ μονώτατον. δῖαν. Οἶτορ. μόνον μετὰ τοὺ βασι- 
λίως Ἰσραὴλ μονωτάτα. δῖαν. Μοίῃ. 
μονώτατον] μονοταῖον ας. 

ΧΧΧΙ]. Καὶ ἐγένετο] κα ἐγένετο 44. Ἄττῃ. τ. 
(ῆς οοια. ἴδ.) τς8. Αἰεχ, τὸν ᾿Ιωσαφᾶτ) κα τὸν 236, 242, 241» 
446. βασιλέα ᾿1άδα] α 44. καὶ αὐτοὶ] α αὐτοὶ 81αν. καὶ 

αὐτοὶ εἶπαν] καὶ αντοι εἰπὸν 11,93, τού, τοϑ, 1 ς8, 24:ς. (ΠΈΡΙ. ΑἸεχ. 
εἶπον ἴδηῖυτ 44. λέγεσιν ἀλλήλοις ΑἸ. 1. Ατ. Εά. εἶπαν] εἰ- 
πων 244. ΦΦαίνεται]) α 44. Φαίνεται-- τος] φαίνεται ὅτι ὅτός 
ἐγιν ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ Αγ. 1. Ατπι. Εά. ὅτός ἐς! βασιλεὺς Ἰσραὴλ 

σαν. Οῆτορ. βασιλεὺς Ἰσραὴλ] Ρταεται. ὃ 44- καὶ ; ἐκύκλωσαν 
αὐτὸν πολεμῆσαι] καὶ ἐκύκλωσαν αὐτὸν καὶ ἐπολέμησαν μετ᾽ αὐτῇ 
βίαν. Οἰἶγορ.0 πολεμῆσαι] ργθτηϊῖ. του 93. Οοπιρί. -πολέμουντες 
121) 247. α Οεοῖρ. τῷ πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτὰ ϑῖαν. Μοίῃ. 
κραξεν] ἀνεξοησεν 64. ΑἸά, ἐκραξεν 44ς. 
Κυριος ἐσωσεν ανῖον 19, 829) 93) 1οδ, 1 ς8. 

ΧΧΧΙ]. ἐγίνετο] ἐγένοντο 11. .. 44. 71. ὡς εἶδον] ὡς δον 

οής. - αὐτὸν 247. ὅτι οὐχ ὅζο. αὐ ἤη. ςοη).} Ιωσαφατ βασιλεα 
[αδα καὶ εγνωσαν αὐτὸν οτι οὐκ ἐξὶν βασιλεὺς Ισραηλ τὸς καὶ ἀπε- 

ἸΙσραὴλ μονώτατον] Ττ. “46. 

ὡς εἶδον] ὡς ἴδον 

ἀνέ- 
Ἰωσαφάτ υἱι.} - και 

᾿ξολῆ ϑύναντος τῷ ἡλίε Οοπιρὶ. 

ξρεψαν απ αυτε. 24ς. βαειλεὺς Ἰσραὴλ) λ 247. καὶ ανί- 

ςρεψαν] και αἀπερρεψαν ΧΙ, 44, 64, 719 τού, 119, 120, 121) 123.134) 

144) 1ς8, “306, 242, 2437) 246, 247. Αἰά, ΑἸεχ. (αἴ. Νῖς. 

ςραφησαν το, 829 93, 108. (οΠΊρΙ. 

ΧΧΧΙΨ, ἐπέτεινεν) ἐνέτεινεν ΧΙ, 19, 44, 64) 71») 74» 82, 92, τοῦ, 
108, 121) 1237) 134. 1445 1.8, 216, 242, 243, 244, 246. (οπῃρ!. ΑἸά. 

(ας. Νῖίς. ετείνεν ςς) 119. ἐχτείνας ϑῖΑν. Οἷἶγορ. ἐπέτεινεν εἷς] 
ἐνέτεινεν αὐα εἷς 93. ἔτειναν εἷς (Πς) ἐξ αὐτῶν «4ς. εἷς] εἶ ἀντῶν 
εἷς 24). εἷς ἀνὴρ δῖαν. Οἴἶτορ. εἷς τὸ] εἰς τὸ (Πς) 242. τὸ 
τόζον] το τοΐον αὐἷξ το, 71) 82, 93) 108, 121, 247. (πρὶ, μιαδεῖ τὸ 

ἴῃ ομαγαίς. τίποτε ΑἸεχ. εὐςόχως} ἀφελως τ9, 93, 1ο8. ΟὐμΠΉ. 
ἀσφαλως 82. εὐςοχίᾳ Ατπι. 1. Αγ. Εά. ᾧ ὄνομα Εὐοςὸγ (ἰεϑῖο 
ἔοτῖε Πηρυαγὶ5) δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ ἐπάταξε) καὶ ἐτοξεύσατο ϑ8ιᾶν. 
τὸν βασιλέα ᾿Ισραὴλ}] α Ισραηλ τις8, καὶ ὠναμέσον] α ἀναμέσον 
44. δῖαν. καὶ εἶπε] - ὁ βασιλεὺς 82; 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 8[αν. Μοίᾳ. 
τῷ ἡνιόχῳ] τῷ ἐνιόχῳ (ἢς) 82. τῷ εὐνέχω δῖαν. Οἰΐξορ. 

φρεψον) ὑποσρεψον 242. εἐπιςρεψατε 247. 
χεῖρα σε 19, 82, 93, τοϑ, τς8. (οτῃρὶ. ΑἸεχ. 

α ϑῖαν. Οἴτοςρ. ἐξζαγαγέ με] ἀπαγαγεμεϑ82. ἐχ τῷ πολέμου] 
απὸ τὰ πολέμου ςς. -Ἐ τότε δῖδν. Οἴτζορ. 

τραῦμα τσ κα, 199 82, 92 ν᾽ τοϑ. ΘΟ οπθρὶ. 

ΧΧΧΥ. ἦν ἑγηκὼς} ἥν ἑγσὼς 246. ἐπὶ τῷ ἅρματος] α ϑ8ἴαν. 

Οἷἶτορ. ἀπὸ τὩρω!] απὸ τπρωϊϑὲν 121) 247. απὸ τρωϊᾶς 24ξ. 
καὶ ἀὠπέχυνε] καὶ ἐξεπορενετο το, 82, 93, 1ο8. Οοπηρὶ. 
64. Αἰά. καὶ απέχυνετο 715) 121, 243, 2445) 246, 247. 

πληγῆς] της πληγῆς τῆς τροπωσεως 105 82, 93, 108. ΟΟΠΊΡΙ. 
πληγῆς 123. ΑΙεχ. ργὸ ἀπὸ Του τιν αἱ τἀπῖα πὶ 242. 

γεν] - ὁ βασιλεὺς 82, τοϑ, 246. (οπηρί. 
ἤη. ςοπ,.} α 71) 93. 242. 
ρας] εως ἐσπερᾶς 44. 

Χχαὶ αἀπεο 

ἐπί- 

τας χειρᾶς μου 247. 

ε 7 
οτι τέτρωμιαι] 0ΤΙι Τί’ 

χαὶ ἐπέχυνε 
ἀπὸ τῆς 

ἐκ τῆς 
καὶ ὠπέϑα- 

καὶ ἀπίϑανεν ἄς. δὰ 
χαὶ ἀπέθανεν ἑσπέρας] α δῖος ςς. ἑσπέ- 

καὶ ἐξεπορεύετο δίς. Δἀ ἔπ. οοπι.] α το, 82). 
τοβ, 246. (ομρρὶ. τῆς τροπῆς] τῆς τροπόσεως (ἢς) ΧΙ]. ρταπη. 

ἐκ 64. ΑΙά4. ΑΙεχ. τῆς τοπῆς (Π0) 74. 
λτΒ κολπδΒ 120. εἰς τὸν χολῆγον 236. 
νεν ἐσπερας ξζ. 

ΧΧΧΥΙ!. Καὶ ἔς] καὶ ἔκραξεν δῖαν. ΟἴἶζΓορ. Καὶ ἔγπττοῦ 
ἡλίου] καὶ ἤλϑεν ὁ ρρατοχῆρυξ εἰς τὴν παρεμβολὴν ἐ ἐν τῷ ϑύνειν τὸν 
ἥλιον Ατηη. τ. Ατπτῇ. ἘΔ. ὁ ςρατοχῆρυξ] ὁ ττρωτοκηρυξ 44. 
οντος τῇ 5 ἡλίου] ῬγροΠλΪ τ. ἐν τῇ τσαρεμιδολῃ 44.) 52, 58, 64) 71» 74» 92» 
τοῦ, 120, 121; 123) 134) 144, 1ς8,) 216, 242, 243, 3244. 446, 247. 

ΑΙά. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. δυναντος τὸ πλιβ 93, 1τοϑ, 245. ἐν τῇ πταρεμ- 

ἀμφὶ δυσμὴν τῷ ἡλία 54ν. λέγων] 
καὶ εἶπεν το, 82, 93; το8. Οοπιρ. Ἕκαρος] ἕκαςος ὑμῶν πορενϑή- 
τω ϑίαν. εἰς τὴν ἑαυτξ δες. λὰ ἤπι σοιη.] εἰς τὴν εαυτε γὴν καὶ πϑ- 
λιν 44. καὶ εἰς τὴν ἑαυτξ γῆν] καὶ ἐκαςος εἰς τὴν εαυτῈ κληρονομίαν 

82, 93» τοϑ. (ομρὶ. 

ἕκαςος ἴῃ οδαγαξι. τη.) ΑΙοχ. 

κληρονομίαν απελϑατω 246. 
ΧΧΧΨΝΊΙ. καὶ ἦλϑον] καὶ πλϑὲν 93, 148. ΑἸεχ. ργαπΉ!. χαὶ 

απεγρεεν Ιωσαφατ βασιλεὺς [δὰ εν εἰρηνᾳ εἰς Πρασαλῆμν καὶ ἐξηλ- 
“γεν εἰς ἀπαντησιν αὐΐξ ἴηκς τὰ Ανάᾶνι ὁ τυροφητῆς, καὶ ἐνπὲν ἀντω, βας- 

ἕως τοῦ κόλπου] κεως ΧΙ. 

τὰ ἅρματος] -᾿ και ἀπεϑα- 

γῆν] κληρονομίαν 10, 5.59 243» 244" 

τῆς χεῖρας σου} τὴν 

δύν- ̓ 

ἀκ" 

λει ε “Φ ϑῷ [4 

καὶ ἕκαςος εἰς τὴν ἑαυτῷ γὴν ἀποτρεχέτω (ουπι., “ἢ 



ΚΕΦ. ΧΧΙΙ. 
38. ῥειᾶν, χαὶ ἐϑσαψαν τὸν Γαδ εὰ ἐν Σαμαρείᾳ. 

πὰ 
ῥείας, χαὶ ἐξελιξαν αἱ αἱ ὗες “χαὶ οἱ χύγες τὸ αἷμα, λλαὶ αἱ πόρναι ἐλέσαντο᾽ ἐν τῷ αἵματι, χατὰ 

39. τὸ ῥῆμα τ τὰ ὃ ἐλάλησε. 

40. 

42. 

43' 

44. 

45: 

46. 

47’ 

φὰτ μετὰ βασιλέως Ἰσραήλ. 

8.49. Καὶ βασιλεὺς οὐκ ἦν ἐν ᾿Εδὼμ ἐςηλωμένος. 

50. 

51. 

δέρ. 

λεὺς Ιωσαφατ. εἰ ἁμαρτωλων σὺ βοηϑος, ἢ μισαμενων νπὸ Κυριου σὺ 
᾿ φυλαξης, καὶ εἰπεν ἄυτῳ Ιπου. διατι κκ ἐγένετο ἐπὶ σε οργὴ τχρα Κυ- 

θιου;, ολλ᾽ ἢ οτι λογοι αγαϑοι ευρεϑησαν ἐν σοῖς 0τι ἐξηρας τὰ ἀλσῆ ἐκ 

γῆς ἴ5δα, καὶ καϑεύϑηνας (Άς) τὴν καρδίαν σου ἐκζητησαι τον Κυριον. 
247). (ΟΕ, 2 Ῥαγαῖ!ρ. ςδρ. χὶχ. νϑῦ. 1.)2, 3.) εἰς Σαμαρείαν] εἰς τὴν 
Σαμαρειαν 11. εἰς Σαμαριαν 24ς. καὶ ἔθαψαν] -Ἑ ἐκεῖ 24ς. 
τὸν βασιλέα) Ἔ Αχααξ 93, τοϑ, 546. (ὐοπιρ. ἐν Σαμαρείᾳ ] εἰς 
Σαμαρειὰν 93. 1οβθ. (ὐοπιρῖ. α 24. 

ΧΧΧΥΠΠ. Καὶ ἀπένιψαν) καὶ αἀπενιψαντο το. Οοτρρί. 
ἐπεμίαν 74. καὶ εἐνιψαν 82. καὶ ἐνίψαντο 93. 
- απο τα ἀρμαῖος το, 82, 93, τοϑ, 1ς8, 246. (οπηρί. -Ἐ ανταῇ 71 

εὐ Ὅμοις. ϑιαν. Οἴἶγοξ. τὸ ἀρμα 92. ΑἸεχ, δῖ. Νίς. -Ἑ ὃς τῷ ἄρ- 
ματος ϑίαν. Μοίᾳ. ἐπὶ τὴν κρήνην εἰς τὴν χρηνην 64, τ19. ἐν 
ΤῊ Ἀρηνῃ 82) 91). ΕΤΡΕ ὑ τὴν κρὶην τοό. ἐπὶ πᾶσαν κρήνην δίαν. 

χαὶι 
Ψ 

τὸ αἷμα 1} 

ἽΝ . Οἶἶτορ. καὶ ἐξέλιξαν---τὸ αἷμα] και ἐλείξαν οι χυνες Τὸ αἰμῶ 19, 

ν- ; 2.82, τοβ. Οοπρρὶ. ἢς; εἰῇ ελιξαν, 93. αἱ ὕες} α 449 24ς. οἱ νες 
᾿ τού. καὶ οἱ κύνες] λ αι 44. 24ς. καὶ αἱ κυνες τοῦ. τὸ αἷμα] 

Ἔ αὐτῷ Αἰεκ. ἐν τῷ αἵματι] αὶ ἐν 44. -Ἑ αὐτῇ 93, τοϑ, 246. 

Οοπιρί. Θεογρ. δῖαν. ὃ ἐλάλησε] ὡς ἐλαλῆσε ΧΙ. -Ὁ δια Ηλις 
10) 108, 1.8, 246. α 82, 93. 

ΧΧΧΙΧ. καὶ παντα-- ἃς ἐποίησεν) α συπὶ ἱπίεστηθά. 4. ἃ 
ἐποίησε] οσα ἐποιῆσε 74, 82, 935 123. (ΟΠΊΡΙ. ἃ εἐποιοι τού, 107. 

ἐλεφάντινον} οὔε εἰερήαπείπί ϑ5γτ. Βατ- Ηεῦγ. ὃν ῳκοδόμησεν͵] ,. ον 

Ὡ" οὐκ ἰδ} καὶ ἰδὲ 11, 11], τάυτα γέγραπἼαι) ταυτα γε- 

γράμμενα 4.4.) 74, τοῦ, 107, 120, 1345) 1445 230, 242, 24.ς, 246. (αἵ. 

Νίς. ἦσαν γεγραμμένα 8[αν. Οἷτορ. ἐν βιδλίῳ] ἐπι βιδλιω 64. 
ἐν βιδλω γ4. 246. επι βιδλιε 82, 93, τοβ. ΟομλρΙ. τῶν ἡμερῶν] 

α τῶν τοϑ. ΟΟΠΊΡΪ. ἐν. ταῖς ἡμέραις (ἔς ἰπῖτ4) δίαν. Οἴἶτορ. τῶν 
βασιλέων] κα των 24. 

ΧΙ,. Καὶ ἐκοιμιήϑητ-ττατέρων αὐτῷ} καὶ ὠπίϑανεν ᾿Αχὰδ καὶ 

ἐτέϑη μετὰ. τῶν τυατέρων αὐτῇ δίαν. Οἴῖορ. 

ΧΕΙ. Καὶ Ἰωσαφὰτ) α καὶ ϑῖαν. Οἶτορ. Καὶ Ἰωσαφὰτ --ἶν 

Σαμαρείᾳ τ. ὰ οΟη,. 52. 1], οὐπὶ ἱπίεγπηθά, 19) 82, 932. 108. υἱὸς 
᾿Ασὰ] κα 4. ἐπὶ ᾿Ιώδαν] ἐπι [αϑδὰ 11, 44, 1.8, 242. (πρὶ. ἐν 
ἔτει) κεν 11, γ4. μδρεῖ ἐν ἰπ Ἄομαγβέξ. πΐμογε Αἰεσχ, τετάρτῳ] τῳ 

τετάρτῳ 242. (οπιρί. ΑΙά. τὸ ᾿Αχαὰξ) τῳ Αχααῦ 11. ἡ τὰ 44) 

247. τῇ βασιλεως Αχααῦ 216, 242. βασιλέως ᾿Αχαὰξ (ει. Νῖς. 

βασιλέως Ἰσραὴλ] κα 11. βασιλεὺς ἰσραηλ 2 “ ἐξασίλευσεν 2] 

Ῥγατηῖττ, και 24ς. ἐξασίλευσε δὲ Οεοτρ. ἐδασίλευσεν 2 τπῖντε 

ἐτῶν ἴῃ οφοτῃ. ἴεᾳ.] [ἐδασίλευσεν.} Ἰωσαφὰτ υἱὸς τριάκοντα καὶ πέντε 

ἐτῶν (ἢς) ΑΙεχ. ἐξασίλευσε δὲ ̓Ιοσαφὰτ υἱὸς ᾿Ασὰ ἐν Ἱερεσαλὴμ ἐτῶν 

τριώκοντα τίντε δίαν. Οἰἶτορ. ἐβασίλευσεν ᾿Ιωσαφὰτ)] λα (οὶ. 

᾿Ιωσαφὰτ 29} νιος Ασα τού." 

ΧΙΙ1. Υἱὸς] νιος Ασα ς2, ςς) 64, 71, 74.) 92, 119, 120, 121; 

1349 1445) 216, 242, 243) 244 24ς, 246, 247. ΔΙΑ, (λι. Νὶς. α τού. 

γος. 1. 

Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ᾿εγὸΝ ̓ Αχααδ καὶ πάντα ἃ ἐποίησε, χαὶ οἶκον δ 

ἐλεφάντινον ὃν ὠχοδόμησε, χαὶ πάσας τὰς πόλεις ἃς ἐποίησεν, οὐχ ἰδὲ ταῦτα γέγραπΙαὶ ἐ εν βι- 

δλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν- τῶν βασιλέων ἸΙσραήλ ; 

4τ. χαὶ ἐξασίλευσεν Ὀχοζίας υἱὸς αὐτϑ ἀντ᾽ αὐτῶ. 

δαν" ἐν ἔτει τετάρτῳ τοῦ ᾿Αχαὰδ βασιλέως ᾿ Ἰσραὴλ δ, ἐξασίλευσεν Ἰωσαφὰέ," Υἱὸς τριάχοντα χαὶ τ ἐκ τι: Ἐὸ 

«πέντε ἐτῶν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν" χαὶ εἴχοσι χαὶ πέντε ἔτη ἐξασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, χαὶ 

ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτῷ ᾿Αζουδὰ ϑυγάτηρ, Σαλαΐ. Καὶ ἐπορεύϑη ἐγ πάση ὁδὼ Ασὰ τὸῦ πατρὸς ι 

αὐτϑ, οὐχ ἐξέκλινεν ἀπ᾿ αὐτῆς τοῦ ποιῆσαι τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου. 

λών οὐχ ἐξῆρεν" ἔτι ὁ λαὸς ἐθυσίαζε χαὶ ἐθυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. 

Καὶ ὁ βασιλεὺς ̓ Ιωσαφᾶτ ἐποίησεν γῆας Θαρσεὶς, 

τῇ ππορευϑῆναι ᾿Ωφειραὲ εἰς χρυσίον, χαὶ ἐκ ἐπορεύϑησαν, ὅτι συνετρίξησαν γῆες ἐν ̓Ασεὼν Γα- 

Τότε εἶπεν ᾿Οχοζίας υἱὸς ᾿Αχαὰξ πρὸς Ἰωσαφάτ' ππορευϑήτωσαν δβλοί με μετὰ τῶν δά- 
λων σδ ἐν ταῖς ναυσίν" χαὶ ἐκ ἠθέλησεν ᾿Ιωσαφάτ. ᾿ Καὶ ἐχοιμήϑη ᾿Ιωσαφὰτ μετὰ τῶν πατέ- 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ. 

Ν 3 Ἀ ,.." 

Καὶ ἀπένεψαν τὸ αἷμα ἐπὶ τὴν χρήνην Σαμαᾶ- 

4 ΡΝ 
ι 

Καὶ ἐχοιμήϑη ᾿Αχβᾶθ μετὰ τῶν τατερὼν αὐτῶ;ς 

Καὶ ᾿Ιωσαφᾶὰτ υἱος ᾿Ασὰ ἐξασίλευσεν ἐπὶ 1ὅ- "δ 
“ 

Πλὴν τῶν ὑψη- Ὧν Δ 

Καὶ εἰρήνευσεν ᾿Ιωσα- 

Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Ιωσαφᾶτ, καὶ αἱ δυναςεῖαχι αὐτῷ ὅσα 

ἐποίησεν, οὐχ ἰδὲ ταῦτα γε ἐαμ μενα ἐν βιδλίῳ [λόγων τῶν ἡ βεξον, ΒΔ ΘΊΛΕΩΙ Ἰόδα, 

οισσὸν τοῦ ἐνδιηλλαγμένου ὃ 0 ὑπελείφϑη ε " ἡμέραις, ̓ Ασὰ πατρὸς αὐτξ, ἐπέλεξεν ἀπὸ τῆς γῆς. 

[Καὶ πε- »». 4 

Υἱὸς τριάκοντα] καὶ Ἰωσαφᾶτ ἣν τισσαρακονα ΟοαΪ. 

σιλεύειν αὐτόν] Ργατη. ἦἾνΑ Απῃ. Εα, 
Οἰἶτορ. ῇς, ργηνῆο ἦν, δίαν. Μοίᾳ. 
χαὶ υἵτοχιε δίαν. Οἴτοσ. καὶ πέντε] καὶ χαὶ 244) “46. ϑῖἷαν. Μοίᾳ. 

ἔτη} ετει τού, 242. Ἱερασαλὴμ,.) Ισραηλ. 243. Αζεξὰ] Αζαεξα 
11. Αρεδα 44, τοό. Αζεξαϑ ςς. Γαζαδα 121, 247. Ζεδα 24ς. 
Απτ. τ. ᾿Αζεῦκα ΑἸ]ά. ᾿Ασεδα ) Οοαϊος8 ϑεγρὶ!. Ατπι. 4. ϑυ- 
γάτηρ Σαλαΐ] Θηρσελι 247. Σαλαΐ] Σεέμεει 1. Σαλαλα 1πῸ μλκλ ας 

Σαλαμι ςς. Σιαλα 64. Σεαελῶ τι9. Σελι 121. Σᾶλαξε 24ζ. | 
Σαλάλ Αγ). 1. αἰϊΐφις. Σαλσὰλ Ατῃ). Εά. 

ΧΙ1Π1. οὐκ ἐξέκλινεν] ργαπιῖτε. καὶ Ασπὶ. τ. Αγην. Εά, Οθογρ. 
δίαν. Οἷἶγορ. ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου] ἐνώπιον ἔνριου 243, 244.) 24ς. 

ΑἸεχ. Ατπ.. τ. Αγη. Εα. 

ΧΕΙΝ. ἔτι] οτι 44, 236. (αἵ. Νὶς, Ατηι. 1. Ασγπι Ἑ4. Οεογρ. 
ἔτι ὁ λαὸς κε. αἀ ἔπ. σοηλ.} νενμαπιέη σήδμς ρορμίμ: ἱσυποίαδαι, εἰ 

αἀοϊεδαι ἰπ ἐκεείβε. Ἠϊεῖοθ. καὶ ἐϑυμίων] α καὶ Οεογρ. 
ΧΙΝ. μετὰ βασιλέως] μετα βασιλεων ΠῚ. μετὰ του βασιλεως 

αῷ 

ἐν τῷ βα- 

ὅτε ὄρξατο βασιλεύειν ϑίδν. 
καὶ εἴκοσι καὶ τίέντε]ῇ ἤμῃς 

Ἵ 

144. 
ΧΙΝΙ. Τεεῖδ τοΐυπι σοπηπηᾶ 24ς. θδυναςεῖαι αὐτῷ α αυτα 

119. ὅσα ἐποίησεν] ἃς ἐποιησεν ΧΙ, 645 715) 74592. τοῦ, 110) 1205, 

121) 1237) 1347) 1447. 1ς8, 236, 242, 2435) 2445) 246, 247. Οοπρρὶ. 
Αἰά, Ἐ καὶ ὅσα ἐπολέμησεν ΑἸεχ. οὐκ ἰδὲ ταῦτα) ἐχὶ ταῦτα 

ΑἸεχ. κἰδὰ Θεῦγσ. α ταῦτα δίἷαν. γεγραμμένα) εγϊεγραμμενα 
1. ἐν βιξλίῳ] ἐν βιδλω τς8. Οοπιρ. λόγων] 246. τῶν 
ἡμερῶν] κα ἡμέρων 74. βασιλέων] ργεεπιῖτι. τῶν ΧΙ, ςς, τού, 134, 
ις8, 236, 247. Οοπιρί. Αἰεχ. Οαῖ. Νὶς, βασιλέων ᾿[68δα5} Ἰωσα- 
φατΊ,!. 

ΧΙΝΙΙ. Οὐοαηαῖαά 47, 43, 49, ςο. οὐ ΑἸά, ὔεογσ. ϑ8ϊᾶν. 

Οἴτος. Λάϊυηι ἴῃ Απη. 1. Ασα. Εά. δϊαν. Μοίᾳ. εἰ γυἱν. Καὶ 

περισσὸν) καὶ τὰς λοιπὲς ΟΟΙΩΡΙ. τῇ ἐνδιηλλαγμένου) τῶν τετε- 

λεσμένων (οὶ. ὃ ὑπελείφϑη] οὐχ, ὑπὲ λειφϑη ΗΠ. τῶν καταλε- 

λειμμένων ΟοπηρΪ. ἐν ἡμέραις] ἐν ταῖς ἡμέραις Οοπιρί. τρχτρὸς 
αὐτῷ} ῥγαπιῖῖτ, τῷ Οοπιρί. ἐπέλεξεν] ἀφεῖ). ἐν ΟΟπηρ]. 
ΧΙ. ἐν Εδὼμ ἐςηλωμένο:} ἑσηκὼς ἐν δεμαίᾳ Οοπρρὶ. 
ΧΙΙΧ. ὁ βασιλεὺς] α Οοπρρὶ. Θαρσεὶς] ν ΠῚ. τῇ πορεὺ- 

ϑῆνα!ι) τῷ πορεύεσθαι Οὐοπλρὶ. ᾿Ωφειρχὲ] εἰ εἰς Ὀφὲρ Οοπηρὶ. εἰς 
χρυσίον] ἕ ἕνεκεν τῷ χρυσίου. «(Οοπιρὶ. ἀμφὶ χβυσίον (πιατρ. ἕνεχεν χρυ- 

σία) Δ΄. Εα. καὶ οὐχ ἐπορεύϑησα»] καὶ οὐκ ἐπορεύοντο Οοπρὶ. 

νῆες] αἱ νῆες Οοπιρί. ἐν᾿Ασεὼν Γαξέρ] ἐν Γαισιὼν Γαδέρ (ὐοηνρὶ. 
1,.. τορευϑήτωσαν]) τορευέσϑωσαν (ΟΠηΡΪ. δξλοί με] δαλοι σα 

1Π. ργαπιῖτο. οἱ σοπιρ. δόλων σε} δελων με ΠΙ. 
και ταις ΠΙ. ἐν ταῖς ναυσίν] α Οοπηρὶ. 

11. Καὶ ἐκοιμήθη) καὶ ἀπίϑανεν δῖαν. ᾿Ιωταφῶτ] α 11. 

μετὰ τῶν πατέρων αὐτῷ] αὶ 44. παρὰ τοῖς πατράσιν αὐτα} α 11. 

μετα τῶν τχτερων αὐτῷ 44. ἐν τοόλει Δαυὶδ) ἐν πόλει [δα 44. 

8 Ἁ. 

ἐν ταῖς] 
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ν" ἢπ. οοπ).} α ΧΙ, 144, 24ς. 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Γ: 
ΚῈ Φ, Υχῃ, 

ο“" Ε φῶ 3 ΄ Ν Ὧν Ἁ, 9 “0 - 

ρὼν αὐτῷ, χαὶ ἐτάφη ππαρᾶ τοῖς πατράσιν αὐτῇ ἐν πόλει Δαυὶδ τὰ πατρὸς αὐτϑ, χαὶ ἐξασίλευ.. 
Ὶ “ εΝ 5 ἢ Σ 3 39 ,Ὁ ν. 2) , ΕΝ Ἄ ΥΘ ἼΝ [λ ΄ ΞΙΝΣ .« 9 

σεν Ἰωρὰμ υἱὸς αὑτᾶ ἂντ αὑτᾶ. Και Οχοζίας υἱὸς Αχᾶᾶδο ἐοασίλευσεν ἐπι Ἰσραὴλ ἐν Σαμα- ς2. 
᾿ 3 ΄ .ν 93 Ν 2 ͵΄ Η 

ρείᾳ (ἐν ἔτει ἐπ]αχαιδεχάτῳ ᾿Ιωσαφὰτ βασιλέως ᾿Ιέδα ᾿Οχοζίας υἱὸς ᾿Αχαὰξ ἐδασίλευσεν ἐν Ἰσ-. 
᾿ -Ξ ; ΄ δύ » Ν 3 4 Ν Ν 3 ΐ Κ ΄ Νν, 2 “2 Η ἔπος 

ραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ ᾿Ἰδύο ἔτη. Καὶ ἐποίησε τὸ «πονηρὸν ἐναντίον Κυρίου, χαὶ ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ 
᾿Αγαὰθδ τῷ ὃς αὐτῷ χαὶ ἐν ὁδῷ Ιεζάξελ τῆς μητρὸς αὐτϑ, χαὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις οἴκου " .Αχαὰξ τῷ πατρὸς αὐτὰ χαὶ εν ὁδῳ Ιεζάδελ τῆς μητρὸς ᾿ ς ἁμαρτίαις οἴχου Ἱε- 

χτ ; 

᾿ροβοὰμ υἱξ Ναθδὰτ ὃς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήλ' Καὶ ἐδόλευσε τοῖς Βααλὶμ καὶ ππροσεχύνησεν αὐ. 
Ὲ ΝὟ . ͵΄ . ΄ » 9 “μο 

τοῖς, καὶ πσαρώργισε τὸν Κύριον Θεὸν Ἰσραὴλ, χατὰ πάντα τὰ γενόμενα ἐμπροσϑεν αὐτξ, 

ἐν πόλει Δαυὶδ τὰ πατρὸς αὐτὰ), 74. καὶ ἐδασίλευσεν ὅς. )ὰ 
ἸΙωρὰμ.] Ιωραξ γᾳ. υἱὸς αὐτὰ} ρτῶ- 

γηϊττ, ὁ 134. υἱὸς αὐτῳ 242. ἄντ᾽ αὐτῷ] μετ᾽ αὐτὰ τ ς8,. 

111. Ὀχοζίας] Ὀχοξία Ατπι. 1. Αγπι. Ἑά. θογς. δῖαν. ἐδα- 

σίλευσεν 15] βασιλευει (121. ἔς ἴμτ4.) 226.5ἩἪ ἐν Σαμαρείᾳ 1] εν 

Σαμαρια 44ς. ἐπὶ Σαμαρείᾳ Οοπηρ!. ΑἸΔ. ἐν Σαμαρείᾳ" ἐν ἔτει] 
ἐν Σαμαρεία ἐν ἔτεε (πυ}1 ἱπτεγρυπέξίοπε) Αἰεχ. ἐν ἕτει---ἐν Σαμα- 
βείᾳ 29] α εὐπὶ ἰηϊεγπηθά. 719) 24. ἐν ἔτει ἑπ]ακαιδεκάτῳ] εν ετει 

ἐννεαχοωιδεκατῳ ΧΙ]. εν τω ἐνιαυτω τετάρτῳ καὶ εἰκοζω 19. ἔς, π]] τω 

τέταρτω, 82, 93. 108. ἸΙωσαφὰτ βασιλέως} Ιωσαφατ βασιλει 1], 
64. ῥγαγαϊϊι. τὰ 10) 82, τοϑ. Ὀχοζίας υἱὸς ᾿Αχαὺξ ,"-δύο 
ἔτη) καὶ ἐδασιλευσεν ἐν Ἰσραὴλ ετὴ δυο 11. Ατπη. 1. Απῃ. ΕἘά. βα- 

σιλευει Οχοζιας νιος Αχααξ ἐπι Ισραηλ ἐν Σαμαρειῶ δυο ετὴ 19. ἤς, 

πἰᾶ Οχοζειας, 85, 93. καὶ ἐξασίλευσεν ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρίᾳ ἔτη 
δύο ϑῖαν. Ὀχοζίας υἱὸς χαὰξ ἐξασίλευσεν 45] καὶ ἐδασίλευσεν 

ΑΙεχ. ἐξδασίλευσεν 2] βασιλευες ΧΙ, 44, ςξ, 64, 745) 119, 120, 
114) 144, 1ς8, 242, 247. (δῖ. Νίς. ἐν Ἰσραὴλ] ἐπι Ισραηλ ΧΙ, 

445 45. 74. τού, 119, 120, 1235. 1345 1445) 148, 242, 243γ 244. 
Οὐοπιρὶ. Διά. (ας. Νίο. ἐν Σαμαρεία 25] ΑΙεκ. δύο ἔτη] Ὑτ. 
64, 119.) 242, 243, 244. ᾿ 

1111. Καὶ ἐποίησε] - Οχοζειας 82, 93. Ἔ Οχόοξιας 1ο8. ὅς 

ἐποίησε Ογ!], ΑἸεχ. νοΐ. ἵν. Ρ. Ξος.  ἐναμῇ]ιον Κυρίου] ἔναντι Κυριον 
ΧΙ. ενωπίον Κυριου 19, 445 64 71) 82, 93. (1οϑ. υξ νἱάεῖινγ.) 123» 

᾿ς 2236, 242, Ὧ4ς. ΟομΡ]. ΑἸεχ. (δῖ. Νίς. Αστῃ. 1. Αγπν. Εά, ϑ8[αν. 

καὶ ἐπορεύϑη] καὶ ἤρξατο πορεύεσϑαι ϑῖαν. ἐν ὁδῷ ᾿Αχαὰθ] τὴν 

ὁδὸν ᾿Αχαὼδ Ατηϊ. 1. Αγ. Ἐά. ᾿Αχαδδ--εζαάξελ] Αχααβ καὶ 
Ιεζαξελ 19, 82,93, το8. ᾿Αχαδδ τῷ πατρὸς αὐτῷ} τὰ τσατρος 

αὐῖς Αχααξ 11,243, 244. ΟΥη]}. ΑΙοχ. 1. οἴ. καὶ ἐν ὁδῷ Ἰεζάβελ] 

καὶ Πεζαξελ 44.571. οἶκε Ἱεροξοῶμ,} αὶ οἰκα 19, 82) 93, 108. ΑἸοχ, 
τὸν Ἰσραήλ) ἐν Ἰσραήλ δῖαν. Οἴἶζορ. 

ΤΙΝ. Καὶ ἰδέλευσε τοῖς Βααλὶμ] δεγυίοίε φιοφιε Βααὶ Ψυΐς. 
τοῖς Βααλὶμ] τοις Βααλειμ ςς, ὅ4, 719 93. 1ς8, 24ς. Αἰεχ. Οδῖ. Ν!ς. 

΄ “ Ἁ Ἁ 2. .ῳ ΄  “᾿ 

τῷ Βααλ δῖαν. καὶ τοροσεχύνησεν αὐτοῖς) καὶ τροσεχύνησεν αὐτῷ 

δἷαν. οἱ αάονανί! ἐμπι Ψυΐρ. τροσεκύνησεν] Ἰσροσεχυνησαν 24, 
καὶ παρώργισε] καὶ τταρωργῆσε 19. καὶ τσαροργησαν 24ς. τὴν 
Κύριον] αὶ τον 44- α Κύριον γι. τὸν Κύριον Θεὸν Ἰσραὴλ] α 19, 
82,93. 108. Κύριον τον Θεὸν Ισραηλ τού, 242, 246. (οπ!ρ. κα]ὰ 

πάντα τὸ γενόμενα] παρα τσαυΐας τας γενομένους 82, 93, 108, 1 ς8, 
κατὰ σαντα ἃς. δἡ ἤη. σοτη.} σαρα ταύΐας τες γένομενες ἐμπροσϑεν 

αὐΐε. Καὶ ἡϑέτησε Μωαξ εν Ισραηλ μέτα τὸ ἀποϑᾶνειν Αχααῦ. χαι 

ανεξη Οχρόζίας εἰς τὸ δικτύω τῶν (Ης) ὑπερῶον αὖτε εν Σαμαρεια, καὶ 
ἔπεσε καὶ ηρωςῆσεν. το. ΒΗδθυϊξ αυοχυς (οάδχ 93. δαἀαϊτἈπηεηΐᾷ καὶ 
ηἡϑέτησε δες. δὰ ἡρρωςῆσε. (φυΐδυ ἱποὶρῖε 1 Ἶθοτ 4 Ἀερ.) [δὰ ροίζεα Ἵγδηὶ 

εἴα. στὰ γενόμενα ἔμπροσθεν αὐτῷ] ὅσα ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτὰ 
Οὐουιρί. γενόμενα] γινομενα 2425. ἔμπροσθεν αὐτῇ] -ἰ- και μῆα 
ταντα εἐχοινογῆσεν Ιωσαφατ βασιλεὺς Ιχδα μετα Οχοζιε βασιλεὼς Ις- 

ρβαπλ καὶ αὐος πνομισεν τε ποιήσαι καὶ τορευϑῆναι τὥρος αὐῇον καὶ 
ἐκοινονῆσεν μετ᾽ αὐτῇ τοῦ ποιῆσαι ὕλοια καὶ τοορευϑηνᾶι εἰς Θαρσεις 
και ἐποιῆσεν ιασειὶς εἰς Γεσιων Γαϑερ καὶ προεφήτευσεν Ἐλιεξερ οτουδο. 
δηου (ἢ, ὑτὸ ὁ του Δοδηου) εκ Μαρησα ἐπι Ιωσαφατ λεγων ὡς εφιλια- 
σας τω Οχόξια καὶ εκοινονησας μετ᾽ αὐκ διεκοψεν Κυριος τὰ ἐργὰ σου 

χαὶ συνετριδησαν αἱ νιᾶι σὰ καὶ εκ ἐδυνηϑησαν τε τοορευϑηναι εἰς Θαρ- 
σεις. καὶ ἐκοιμήθη Ιωσαφατ μετα τῶν τσατερων αὐε καὶ ἐταφὴ ἐν πο- 
λει Δαυιδ καὶ ἐξδασιλευσεν Ιωραια ὃ νιος αὐκ ἀντ᾽ αὐ. τς8. -Ἐ και 
μέτα ταντὰ εκοινωνήσεν Ιωσαφατ βασιλεὺς Ιεδα μετα Οχοζιου βασι. 

λεὼς Ἰσραηλ, χαι αὐος πνομησε τε ποιῆσαι καὶ τρορευϑηναι τρος αὐῇον, 
καὶ ἐχοινωνησε μέτα τῷ ποιῆσαι τλοιον καὶ ττορευϑηναι εἰς Θαρσεις, 
καὶ ἐποιῆσε ναὺς εἰς Γαίσίων Γαξερ, και προεφητευσεν Ελιεζερ του Δω- 
δειου ἰχμαρισᾶ (4.9) ἐπι Ιωσαφατ λεγων' ὡς ἐφιλιασας τῳ Οχοζια, 

και εχοινωνησας μετ᾽ αὐΐπ. διέκοψε Κυριος τὰ ἐργα σον, καὶ συνετριβη- 
σαν αἱ νῆες σου. καὶ οὐκ ἡδυνηϑησαν τοῦ τοορευϑήναι εἰς Θαρσεις. και 

ἐχοιμηϑὴ Ιωσαφατ μέα των ττατερων αντε, καὶ ἐταφὴ ἐν πόλει Δαυιδ, 
καὶ ἐδασιλευσεν ἰωραμ νιος αυτε ἀντ᾽ αὐΐξ. καὶ ηϑέτησε Μωαξ εν Ισ- 
ραηλ μέϊα το ἀποϑανειν Αχααξ. 246. (ΟΓ, 2 ῬΑγΑΙΙρ. σ8ρ. χκ. νεζ. 3, 
16, 37. εἴ «ᾶρ. χχὶ. νεῖ. 1.) 

59: 

54. 



ΑΡΡΕΝΏΌΙΧ 
ἂ 

ΟὈΝΤΥΊΝΕΤΥ ἀεϊεέζα ΑἸϊογυτα Ἱπίδγργείαπι ΕἼάριηθηϊα, ε Οοάϊσυπι Πλαγρίηϊδιις ρ᾽ογυσηαας ἐχοεγρίά ) 
Ὠδοποη, ας 1διάΘγὴ δά]οϊαηΐατ, ϑοθο1 14. (οάϊσαβ ἰη Αρρεπάϊςς οἰταῖὶ ᾿ΜᾺἀςηλ, φυϊθὰβ ἴῃ ᾿ρίο {1ὅγο, ηα- 

ΤΔΘΓΙ5 ἀεΠρηδΠίυΓ. 

ΟΑΡ. 1. 5. ᾿Αδωνίας} ᾿Αλλ. Ὀρνίας. ΤὨςοάοτει. ΘΟ. 4.5. τη. 2 ἴζερ. σἂρ. χχιν. τὰ κατὰ Ὀρνίαν, ἢ ̓ Αδωνίαν, 
διώνυμος γὰρ ἦν. Ἐπ Ῥτοοορ. ἱπ (αἴ. Νίς. δά 3 Ἀερ. 1. σ. κρὴ Ὀρνίας υἱὸς Δα() δ' ̓Αδωνίας" καὶ γὰρ ἦν διώνυμος. 

Ἐχ Πιυν]τυάϊης Πταγαγαγη Ἵ εἴ Ἢ ἐλέϊζυτα εἴς ν!άἀδταγ, αὐ τηοάο Αἀοηίδβ ἀϊσαῖαγ, πιοάο Οτγηϊαβ; αυοά 4118] 

ίξρε οδίεγναίυγ. Ψιάς Μοπιίδυς. Ἠδχαρὶ. ἴῃ ἰοῦ. 0. μετὰ αἰϑη τοῦ Ζωελεϑὶ, ὃς ἦν ἐχόμενω τῆς Ῥωγήλ] Α. 

Σ. πάρα τὸν λιϑὸν τον Ζωελεῦ", τον πλήσιον τῆς πηγῆς Ῥογηλ. Θ. παρώ τὸν λιϑὸν τον Ζωελαϑ', τὸν ἐχομένον αἷν τοῦ 

Ῥογηλ. τηᾶγρ. 243. ΟΕ εἴίάτὴ Μοπίξαυς. εἰ Βαῆγαάς. ἴῃ ἰος. 51 β.65 μαδεπάδ εἰ Τεοάοσεῖο (6. 4ς. ἴῃ 

2 Ἀερ. σἀρ. χχιῖν.) εἴ Ῥτοοορίο (1π (Ια. Νις. ἴοτι. 1. Ρ. 650.) ὁ Σύμμαχος τὴν ᾿Αἷν πηγὴν ἡρμήνευσεν. ᾿ΑἸνὼ δὲ 

αὐτὴν καὶ ὁ Σύρος κωλέ!. ΤΙΣΧ, Ἰηϊεγρτεῖεβ Ἡεδγαίσαπηι Ὁ» ΠΠτεγὶ5 Οὐστθθοῖβ (ογιρίεγαης, δὲ αυας πὰης αυϊάδπι 

ἴῃ ΠΙΡγὶ8 νυ ]ραῦ!5 ΓΕρΟγιαπίυγ, τῆς πηγῆς, ἀαϑα πη αὶ ϑυπιδοῦι Ψεγήοπμθ. Νόοη τϊπὰβ νιτοί ἴῃ Εα. 

Ἀοπλ. [ογιρίυπι εἰ ΑΙΘΗ ργὸ ΛΙΘΟΝ (3.7: δα βαγέξηθογρ. Απιπηαάν, δὰ Βταρη). Ν ογί, Οτγῶο, ϑρθςοίηλ. } 
ΡΟ. 151. 

ΟΑΡ, Π]. 2. καὶ ἰογύσεις καὶ ἔσῃ εἰς ἄνδρα] Σ. «σφαλιζε καὶ ἐσὸ ἀνδρειος ταᾶτρ. 243. Οἵ. Ηεχαρὶ. ἴῃ ἴος, 

6. καὶ οὐ κατάξεις----εἰς δε} Αλλ. καὶ καταξεις τὴν πολιῶν αὐτῇ ἐν αἰματι εἰς δα. ΝΟΏ 8]1ὰ5 ᾿ἰπίεγργεῖβ, αὺϊ 
Ἰεξιοηδη ἃ νυ]ραῖα ἀϊνετγίαπι ἐχργείπι ; {εἀ τῶν ὁ. νεγῦα χπῖ, 6 νεγ. 9. ῃυς τγχαάἀυξία, ργορίεγ αυδ]επι- 
συηαας Πηλ]τυάϊηδτα υἰγιαίααα ]οοὶ. ϑομαγίβηθεγρ. Απιπιαάν. ὅζο. ΟἿ, Οτίρεη. ἴοηλ. 11. Ρ. 113. ποῖ. 6. 

ΟΑΡ, ΓΝ. 34. καὶ ἔδωκεν αὐτὰς ὅζε. αἵχιιε 4 ἔπ. σοτη.7 τετο ἐν τω ἐζαπλῳ μεέτῶω πασῶν τοῦ νάου τὴν ὀικοδομὴν 

κεῖται καὶ μετῶ τὴν τυροσευχὴν Σολομῶντος καὶ τὴν τῇ Θεξ προς αὐτὸν ἐπιφανειῶν" ὡς και κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν τόπον σεσημειω“ 

μένον εὑρήσεις. ΤιΆΓΡ. 243. ΟἿ. 8080]. ἴη Ἐά. Ἀοχγῃ. εἰ ΝΡ Απποίαί. 
ΟΑΡ, ΡΥ. 4. ἁμάρτημα πονηρόν] Αλλ. ὡπαντήμα πονῆρον. ῬτοΙΙα5 ἀδ]εηήδ (ὰηἴ αφυὰ Μοητεία]σοπιιβ ποῖαν!τ. 

Νὰ ρῖὸ ἁμάρτημα, ασυοά 1116 ἴμο πιοτε (δου Βα. Κοηλ. τος ο΄. {τθα, ἤης 114 ἀπδιτατίοης γεροπεϑη- 
ἄυπι εξ εχ (οά. ΔΙεχ. Εά. Οομλρ!ὶ. ΑἸά. εἰ δῖ, Νις. ἀπάντημα. ϑοπατγέεηθεγρ. Απιπηδᾶν.. ὅζο. 11. καὶ 
μαχεὶρ τῷ οἴκῳ αὐτθ] Α.. διατροφην᾽ τῳ οἰκὼω αὐτῇ. ἋΣ. εἰς τροῷας τὴς οἰκίως αὐτ. ΤΉΔτΟ. 243. (ἱ. Μοηΐβαυς. εἴ 

Βαῆγάϊς. ἴὴ 1. Τὸ μαχεὶρ τί σημοίνει ; Μέτρον ἑρμηνεύεται. Ἴ Πεοάοτγεῖϊ. Ο.. 21. ἴῃ. 3 Κερ. Νείςϊο Δη ὙΠεοάοτε- 
ἴιι8 οὐ }15 Δρεγγανογιῖ, σὰπὶ ἴτ4 ἀϊεγεγεῖ. Νῆὶ ΓΙ 2, υοά οἱ ο΄. Ὅτε {στιρίεγαηξ, πεῖηο ῥγοίε ο ἴῃ-- 

τεγργεϊδίαϑβ εἰς μέτρον. ϑομαγίβηθεγρ. Απιτηδάν. ὅς. Ψψιάς δομα]Ζ. Νοῖ. τη Τ εοάογει. 1. οἱτ. 
ΟΑΡ. ΥἹ. 8. ὑπὸ τὴν ὠμίαν] ὠμία εςὶν τὸ ἕν μερος τε τοιχξ το τερι τὸ τελος. ϑ0Π0]. ἰῃ τηᾶγρ. 243. [ΙΟ. Καὶ 

ὠκοδόμησε δζς.} Α. καὶ ὠκοδόμησε τὸ ςρώμα ἐπὶ πάντα τὸν οἶκον ἐν πηχῶν ἀνάξεμα αὐτῷ (Πς). τηᾶγρ.. 243. ἐν τας Παοίς 
Ρτὸ εἴ, πέντε. Οἵ. Μοηίδαυς. εἰ Βαῆταάϊ. 1η ]. 16. καὶ ἐποίησεν----τῶν ἁγίων] Ο. Θ. καὶ ἐποιήσεν αὐτῳ ἐσωϑεν 

του δαῦειρ εἰς το ἀγιον των ἀγιων. Α. Σ. καὶ ὠὡκοδομήσεν ἀυτῳ ἐσωϑεν (Σ. ἐσωτερον) τα χρηματιξήριου, κως τὰ ἡγιάσμενε 

των ηγιωσμενων. (Σ. εἰς γιον ὠγιων.) ταᾶτρ. 243. Ο. Ηεχαρὶ. εἰ ΝΟΒΙΠ11 Απποίαζ. 1η ]. 

ΟΑΡ. ΜΙ]. 17. τὸ ἐπίϑεμα τῶν ςύλων] ἐπίθεμα τὴν κεφαλιδώ σημαίνει" καὶ ἐπιϑέμα εἐπιϑέματος, τὸ ἐπιξυλίον τὸ 

ἐπάνω τῶν κεῷάλων, ινώ ευρεϑη ἐπιϑεμώ εἐπιϑέματος ἐπώνω τῆς κεῷαλης τὸ επιφξυλίον. 00]. ἴῃ πηᾶγρ. 243. 10. Κρὴ 

ἐπάνωθεν ὅζς. οἰκοι ἦσαν εκ σλαγίων τῶν κίονων εἰς τὸ σαρεμθάλλειν εἰς τὸ ἐπισυλιον, ϑΟΠο]. ἴη πηᾶγρ. 243. 23. ἃρυά 

ἰηἴτ. ϑάλασσαν αὐτὴν ἴῃ ἘΔ. ΑἸεχ. ροηὶ νἱάεξιγ ρτο ϑάλασσαν χυτῆὴν. 427. μεχωνὼθϑ] Α. ὑυποϑεματα. Σ. βα- 

σεις. ΤΩΆΓΡ. 243. 5011 οἱ ὅ. τεϊϊπυιεγαπὶ νος. ΠἼ)52. τὼς δὲ μεχωνὼϑ' τῶν Παρωλειπομένων ἡ Βίδλος λυτήρας ὠνό-- 

μάσεν. ὁ δὲ ̓ Ιώσηπος τὰς μεχωνὼϑ᾽ βάσεις εἶπε, τοὺς δὲ χυτρογαύλους λετῆρας ἐπικειμένες ταῖς βάσεσιν. τάς ΤὮεο- 

ἄοτεῖ. . 24. ἴῃ 3 Εερ. Νοι. ϑϑβυϊΖ. ἴῃ 1]. εἰ ]οίερῃὶ Απιὶᾳ. 704. 115. νἢ!. σὰρ. 3. Ρ. 344- Εά. Ἡυάίοη. 

46. ἐν τῷ τάχει τῆς γῆς] ὅγπι. ἐπ ἐγαβῆξο ἐὐμς. ϑγγ. Βατ-ερτ. ὀ 3. ἐφάτνωσε! ΔαίοτΙδὶς πιᾶγρ. φατνωμα, 

οὐπὶ Ρ]οΥ. σανίδομα, (6) 71. 

ΟΑΡ. ΙΧ. 13. καὶ ἐκάλεσεν αὐτὰς “Οριον] κφὺ ἔκτοτε προσηγορεύθησαν αὕται Χαδαλὼν γή. μεϑερμηνευόμενον γὰρ τὸ 

Χαζξαλὼν, κατὼ Φοινίκων γλῶήαν, οὐκ ἀρέσκον σημαίνει. Τοίερῃ. Απτῖᾳ. Τυ 4. 0. ν1]. ς. 5. δ. 3. τοηλ. 1. Ρ. 353. 

ἘΔ. Ηυάδίοη. Ἀε ἱποεγία Πρπιβοαδίίοπε νος. 2122. Μά 1, χίσορταρῃ. Ηεργ. Εογίαη Ἰερεραϊ [ητογργεβ 

ὉΠ. 
ΟΑΡ, ΧΙ]. 24. ὅτι εὑρέθη] ἐν τ ἐξαπλῳ, καὶ τοῖς λοιποις ἀντίγραφοις, ὅτι εὑρεϑη, κοιται πάρα δὲ Θεοδωρητῳ ὅτι 

οὐχ, εὑρεϑη. τουτο δὲ εν τοῖς αὐτϑ ευρήται θζολίοις. ΤΛΆΓΡ. 243. Αρυά ἸΠεοοάοτγείζαπι ἤδο τοξεγαητατ, ἰἀπαυᾶπι 

Ργοχίπηβ εᾳυδβηῖα, ροίξ (επιεητίδηχ ἰαΐαπι ἀθ τηογίυϊ5 ἡηίερυ 15. [ἢ ΟὐτΩρΙ. τἀπλεη εἴ ἴῃ Ἄ]ρ;. ΟΡ. Χιν. 

Βαδοηΐυς ἔεσγε υἱ ἢϊς. ΝΟΒΡΙ]. β 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑὮ ΤΕΚΛΤΙΌΜ ΠΒΑΌΜ ΚΕΟΌΜ. 

ΟΑΡ. ΧΙ]. 34. Ροί ἤπειι υ)υ8 σοη,. 4410 ἴῃ ΠΊαΓρ. [Ὁ Χὶ καὶ περίσσον ρήματων ἹἹεροδοαμ, ὅσα ἐπολέ- 

μῆσε και ὁσώ ἐξδασιλευσεν, ἰδα αὐτὰ γεγρώμμενα ἐπι βιδλιϑ ρημάτων τὰν ἡ βεραν; των ΠΑ ΕΛΕΩΝ Ἰσρδην: Και αἱ ἡμεραι ἃς 

εἐδασιλευσεν ἹἹεροδοωμ εἰκοσιδυο ἐτη᾽ κι ἐκοιμήθη μετα τῶν τσατερῶν αὐτξ, και ἐπ ΛΕ οἷος αὐτῷ Αδαδ ἀντὶ αὐτου. 

Ὠείη δαάϊι ϑοθοὶ. Ὁ Ροΐξοωμν, ὁτι ἐξασιλευσεν; ἐτων ἥν μά. ὡςε ια΄. χρόνων ἡν Σολομῶν ἡνικαι ετεχὲ τὸν Ροξοαμ'" ὁπερ 

σῷαλμα ες! κολλιγρωφικον. ιζ΄. γὰρ χρόνων ἦν Ῥοξοαμ ἐν τω βασιλεύειν αὐτο" ωὡςε λζ΄ χρόνων ἥν Σολομὼν ὅτε ἔτεκε τον 

Ῥοζοαμ. 243. ΟἿ «1ρ. χίν. νετγ. 19, 20, 21. ἴη Βά, ΑἸεχ. εἴ Ηεχαρὶ. τη ἴος. 

ΟΑΡ. ΧΙΨ. 24. σύνδεσμοςἿ Σ. τελετὴ τηᾶγρ. 243. ἸΠεοάοτγείυϑβ 411 τὸν σύνδεσμον ροΐϊταπλ εἴτε ἀντὶ τῆς ἀπο- 

ςἄάσεως, ῥγο ἀρζεξίοπο. Μιὰς ΝΟΡΙΙ. ἴῃ ἴος. εἰ Τ᾽ βδοάογει. Θ. 45. ἴὴ 3 Κερ. 28. εἰς τὸ Θεὲ] Ο. Θ. εἰς τὸ 

ϑέκξε τηᾶγρ. 243. ΝΜ τἰλίατα μᾶης ἰφέξίοπετα εξ ρυΐαγοῖ 5. Πα]Ζίας, (Νοι. δά ΤἬΘοά. Θ. 46. ἴῃ 3 Κερ.) 

πΠΠ εαπάεπι ε Οοάϊος Οοἤϊη. ργοάδυχιῆει Μοηιβυσοηίαβ. [ῃνεπιΐαγ ἰδιδη ἤδοο Ἰρίὰ Ἰεᾶ!ο ἴῃ 6 4}1|5 (ο-͵ 

ἀϊοῖδιιβ, αὐ σαγπεγε εἰξ δά ἶοο. ΟἿ, ϑομαγίεξηθεγρ. Απηϊπηδάν. ὅὃζε. “"" 

ΟΑΡ,. ΧΥ. 12. τὰς τελετὰς] ἴῃ τηᾶγρ. ΠΗΠΈΓ. τὰς φηλας. ἴῃ τηᾶγρ, ἀεχίγ. ὁμοίως οἱ Γ΄. τελετὰς λέγει τὰ συςη- 

μᾶτα τῶν ἐπ᾿ αἰογροτήτι συνερχομένων" ἕτω γαρ ἐνοήζη τὸ σιρήμοεενον εν ρέ. ψαλμῳ' καὶ ἐτελεοϑησαν τῷ Βεελῷεγωρ. 243. 

ΟΕ, Ηεχβρὶ. 1η]. Νίόοῃ ᾿ταπλεγιῖο νεγεπάυτῃ εἰξ ἢς τὰς φξήλας, Πμοα Μοητοία]σοηϊι85 ἔλλλῳ τγιδαῖῖ, ἢ Ιδο- 

το νοΐ ψεγῆοηίβ τῶν ο΄. ε ΤΠ εοάοτγει! Θιοῖ. 47. ἴη. 4 ερ. (οάϊοι (ὐο!Πηίάπο 111318. ΟΠ βηθετγρ: 

Απιιδάν. ὅζο. 14. ἥ καρδία ᾿Ασὰ ἥν τελεία] ἥ καρδία ᾿Ασᾶ ὃκ ἥν τελάω ΤΠεοάήογοι. Ο. 47. 'ὰ 3 Άδσ, 

Πόϑεν ρω ὁ Θεοδώριτος τὸ, οὐκ ἥν τελείω, τιωρέλαξεν ; δὲ γὰρ ἐν τῇ 'Ἑδρωικῆ, δδὲ ἐν ἀλλὴ τιὴ τὸ οὐκ κᾶται ἐκδόσει. 

(δι. Νις. Νοῖ. ἴπ 1. [τὰ ετίδπλ ϑοῃ]Ζ. Πείμάᾳ οὔ οἱάρέμγ ἧκε ῥαγίζομία, (ὅκ) σα α Τοχίμ Ἠούν. αὐ- 

6Π), εἰ αὐ ομπιόης Ππογβγοίδης Ογετοὶς οι ὰ οἷ. ἸΝΙΒΙ]ομλΙηυ8 νέγο (οάϊοεβ 82. εἴ 93. ΤΠ Θοάοτειὶ δο- 

τοη! Δα Ιρυ]δηίαγ. 23. τῦλὴν ἐν τῷ κομρῷ ὅζο.] το, ἐποιήσεν ᾿Ασώ Το πονῆρον, παρ ὄδενι κοῖται ἐν τῳ ἐξαπλῳ, ὅδε 

ἐν τοῖς ἀρχρίοις ἀντιγρωζοις. (ΠΆΓΡ. 243. 

ΠΑΡ. ΧΥῚ. 26. ταῖς ἁμαρτίωις) ᾿ΑλᾺ. τοῖς ματαόοις. Μοπίζαιςο. ε (οιἤιη. 2. Θυξ ἰάπιδη, ἢ Δ] συδὶ 6χ- 

ατεγιηῖ, 6 (Ο]]Δτοη!Ρὰ5 ποίξτιβ ε)υίάεηχ (οά!ς!5 ργογίαβ Ἔἐχοιάσγυηῖς. (επίες χυϊάδηη Θοβαγίξηθεγρίυβ πο- 
(Ὧπὶ Ηεχαρίαγογα εἰς ἀο]θηάδτῃ, εἰ αχαοά Μοπίίας. ε (οα. (ΟΠ ΠΊη. ργοΐας ὄγγοσα θγαγιὶ ἤὰς {ταηῆαι- 
ἴὰπὶ 6 (δαιθητθυβ, αδ1 ΗΕΌγ. ΘΓ 32 ἴῃ ομληῖρυ5 ἜΧΕ ΠΔρ]15 γείροπάθης νογρὰ τῶν ὅ. ἐν τοῖς ματαίοις αὐ- 

τῶν. 81. ΠἸάετα ἤπργὰ νογ. 13. εἴ 4101, ὉΠ ἱπιεγργεῖατι Ππηΐ τὰ μάταια. Ψιάς Αηϊπιαάν. ὅζο. ἴῃ ἴος. 

28. Καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ το. ἀπο των κάτω τον Ζωμῦρι τὰ περι Ιωσαῷατ οὐ κειταὶ ἐν τῷ ἑξάπλῳ, ἀλλ᾽ εὐϑυς τὰ περι 

᾿Αχααῦ. πιᾶγρ. 243. Ἐδάετῃ ἤαθεῖ δοῃο]δίϊεβ ᾿η Εά. οπι. ΤΠ εοάογεῖιβ δυΐεηλ παγγαϊοπαπὶ ἀς 7οίλ- 
Ρδδῖ Πος ἴοοο ἁρποίοιϊ. ψιάθς ΝΟ! ἴῃ 1. εἰ Τ πεοάογεῖ. Θ. 48. ἴῃ 3 Ἀερ. . 

ΟΑΡ. ΧΥ͂ΙΠ. 6. Καὶ οἱ κόρακες ὅτς.] Ο(οΙΠΙη. 2. οἱ Τ'. και οἱ κορωκες ὅτε. υἱ Βδρίυβ Α. Σ. Θ. ἄρτον κῶς κριᾶς 

το πρωὶ ὅζο. Ηΐϊης νἹά65 οἱ Γ. Πρηιῆσαγε Α. Σ. Θ. Μοηίΐαυς. εἰ ΒΑῆγάϊ. ἰὴ Ηδχαρὶ. Τ)ὲ νος. χόρακες. Ὑ Δ, 

Κεηηίϊοοῖς, ὨηΠεγί. 11. 1η ΤΈχε, ΕἸθργ. Ρ. σ81. εἰ ΟΡίξσγυ. ἴῃ ἰος. ἀεϊεξᾷ, Υ'. Τ. Ρ. 126. (Κ εὔἴλη γοτγῖ 

Αταῦ. 1ῃ ἴος. 

ΟΑΡ. ΧΝΤΠ. 25. τὸν μόογον τὸν ἔνα] πίονα παρ᾿ ὅδενι κεῖται ἐν τῷ ἐξαπλῳ. 50Π0]. ἴῃ πλᾶτγρ. 343. 400 ἱπάϊ- 

ΟΔΓΙΓ νΟς. τσιονα ἴῃ συ! ρυίάαηι ΕΧειηρίάγιθαβ μάθεγὶ. (ἔ, Μοπεΐαυς, εἰ Βαταϊ. τη]. ᾿ΓΒδοάογεῖαβ υϊάθηλ 

Θυείϊ. ςδ. ἴῃ 3 Ἀερ. 11 ἀΠΠΕγιξ : τίνος ἕνεκα τὸς ἱερεῦσι τῷ Βάωλ τὸν τίονω βἕν ἐκλέξαοϑαι δες. Ψιάε ϑοβατίεη- 
Ῥεγρ. ' 

ΟΑΡ, ΧΧΙ. (Ηεθσγ. ΧΧ.) το. ταῖς ἀλώπεξι] ἀντὶ τῷ τοσξτον τὴν Σαμάρειαν ἐρημώσω, ὥς ε ποιῆσαι μὲ γενέαϑαι 

τὴν γῆν οἰκημώ ἀλωπέκων. ϑοΐοϊὶ. ἴῃ ΙΔΓρ, 243. 13. ἰδὰ ἐγὼ δίδωμι δζς.] ταῦτα πρὸ τῆς κατὰ τὸν Ναθυϑαὶ ἱφο- 

ρίας κεῖται. τρλτρ. 243. 49. ἑκατὸν] Θεοδώρητος ἐν τοῖς ογολίοις δυοκεώδεκα εἶπεν. τχᾶτρ. 243. ΟἿ, νετο ΤΉΘο- 
ἄοτγεῖ. Θ. 63. ἴῃ 3 Ἀερ. ἴογῃ. ἱ. ρ. σο7. Εά. δ.ῇι]Ζ. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΠ. 18. οὐ κύριος τἕτοις ὅζε.] ᾿Αλλος. εἰ τοιξευοντες τῳ Θεῳ μαϑειν βαλεοϑε ταρ᾽ αὐτῷ τὸ τοράκτεον, ΤῆΡ 
ςρατιῶν διωλυσατε. ἄξει : οὐκ ἐχεσι κυριον ὅτοι. ἀδῖη Α. εἰ κυρίως πρὰς Θεὸν. ΤηᾶΓρ, 243. γιάς ΝΟΒΙ]. τὴ ἰθο. 

35: τὸ αἷμα τῆς τροπῆς] ᾿Αλλὴη γραᾷη ἔχει τὸ αἷμω τῆς σὐληγὴς, ἦν ἐλαδε τροπωϑεις ὁ ̓ Αχααῦ. τηᾶτρ. 243. 864 τρο- 

πῆς (οοπυεγβοπὶς νε] 354), αἱ (δηἴὰ5 ἴλη εἰ Ἡδθγο σοηίδπίεης εχ {Π|5 γοεδὶς δγαὶ Ροΐπι, πχυταπαυπι 

Ε[Ὁ ἴῃ τρυπής ογαηημὶς, Ἀ. 6. ν]πεγιβ. ϑομαγίξηθεγρ. Ιηςεγροϊδίατῃ εξ ἴῃ ἢος Ἰοςο Εάιτοπεπι Β Οπηηαπι, 
δὲ ἀὨΡ]ΠΊοετὴ ὀχῃιθεγὶ ε]υἀθπὶ (δ δητῖδ Ἰητεγργαϊατίοπεγα, (1115 οοηῆδί. γιάε ΝΟΘΙΙ Απποιαῖ. ἴῃ ἴος. 

ΦΌΡΡΙΙΕΝΘΑ. 

ΟἈΑΡ ΣΙΣ. ἘΟΠΕ ΝΟΣ (οάεχ 59. δῖε ἔρχεται δαθεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις εκειναις, ΡΙῸ γῆν Ιϑδα ἸΘ οὶ ἡ ἐςὶν τὸ [σδα, 

εἴ ΡοΙὲ τταιδαριὸν ΟΥΑΙ αὐτο. [ἢ Ποη,. 4. ΡΓῸ ραϑιμεν. Ἰαρὶς ἀρκευϑε. σοί. δ. ΡοΙῈ καὶ φαγε δάάιῖ καὶ τις. 
Εἴ φοπΠλ. ὃ. νος. ἐσζυι ΡγϑΗΠρΡῚς τη. ϑδαηΐϊ εἴ 4]1α ρᾷιοα ᾿διάεση αι ἐχοογρίῆε νὶχ ορεγὰ ργείυπι ξαΗεῖ; 
αι] ράγτπι ἀΌΡ1Ά, ραγίην Π}Ὺ]] νίτῖο ἱτωρυΐϊδηάα νἱάοητυσ. 


